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Bevezetés 

Ma már sok, kisebb-nagyobb kitüntetés létezik a hazai gyógyszerészetben A díjak, el
ismerések odaítélése, a kapcsolódó események és eljárások, lassan szinte rutinszerű for
malitássá váltak Ezek között kivétel a magyar gyógyszerészet egyik legnagyobb elis
merése a Kazay Endre Emlékérem, ami a Magyar Gyógyszerésztndományi Társaság 
legjelentősebb kitüntetése és amit - bölcsen - múltunk egyik legkiválóbb személyisé
géhez, Kazay Endre nevéhez kötött Úgy véljük, hogy ezzel a kiadvánnyal, a Kazay 
Endre Emlékéremmel kitüntetett személyiségek itt bemutatott életútjával, munkássá
gukkal is bizonyíthatjuk, hogy ez az elismerés - és minden, ami mögötte van - eszme
iségében és tartalmában is különleges 

Kazay Endre életútja, tehetsége és küzdelmei megmutatják, hogy esélyek és lehető
ségek nélkül is sokat tehet egy igaz ember Az utókor is a nevével jelzett emlékéremmel 
ismeri el a kiválóságokat és ezáltal bizonyítja, hogy az igazi sikert csak a tehetség, a jó 
szándék és a tettek összhangja alapozhatja meg. Az itt bemutatott, nagy elismerésre 
méltó személyek, példa értékű munkásságuk, életútjuk alapján is, minden tiszteletet 
megérdemelnek 

Kazay Endre rövid életének utolsó szakaszát egy kis dunántúli falu gyógyszertárá
ban töltötte Vértesacsai gyakorló gyógyszertári gyógyszerészi munkája is példaértékű
en mutatja meg nekünk az alapot, a gyógyszertárat A gyógyszer, a gyógyító anyag biz
tosítása és az ehhez kapcsolódó tudás egyaránt szükséges, az ismeretek átadása hivatá
sunk leegyszerűsített lényege A vértesacsai kis forgalom és a nagy előd, Kazay Endre 
eszmeisége együtt adta az ötletet és elhatározást: jó szándékkal és erős akarattal innen 
is lehet, sőt kell is tenni a jó gyógyszerészi elvek érvényesüléséért Ezen indíttatással 
hoztuk létre a „Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány" -t 1997-1999 között. (A 
három alapító év az alakulás hosszú és nehéz folyamatát jelzi .. ) 

Beszűkült hazánk területén, jelenleg hat gyógyszertár viseli „Kazay Endre" nevét A 
letenyei „Kazay" gyógyszertá1 együttműködik az alapítvánnyal és a csanádpalotai 
„Kazay" gyógyszertár egy-egy támogatása is megjelenik alapítványunk működésében 
Az alapítvány célkitűzéseit más, különleges patikák is vállalták Az alapítók a követke
zők: Miklós Irén (Szent Miklós gyógyszertár, Szolnok), Nyerges Jánosné (Kamilla 
gyógyszertár, Salgótarján), Tamási László és Kovács Istvánné (Pandúlia gyógyszertá1, 
Fót) Ezen gyógysze1tárak - lehetőségeikhez mé1t - folyamatos segítségével működik 
az alapítvány Rajtuk kívül esetenként más egyéni és társasági támogatóink segítségét is 
köszönettel fogadjuk 

Az alapítvány célkitűzése Kazay tárgyi és eszmei hagyatékának megő1zése, fejlesz
tése, megismertetése, a gyógyszerészettörténet bázisán! is szolgáló Kazay emlékház lét
rehozása. Az alapítvány támogatja a fiatal, közforgalmú gyógyszertárfrm dolgozó tehet
séges gyógyszerészeket Mindennek az elvi alapja a múlt megbec süié1e a ielen tényei
nek elismeré~e é5 a jövő reménysége. Ezeket vallják a téma köré csoportosuló szemé
lyek, akik sokat tesznek a célok megvalósításáért, az alapítvány megismertetéséért, a tá-
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mogatások megnyeréséért A knratórium tagja Borsos Károlyné, dr. Burgetti úíszló, dr. 
Grabarits István, dr. úírencz úíszló és dr: Stampj György.. Az alapítvány számlaszáma: 
11736020-2001359 Az alapítvány jogosult a személyi jövedelemadó 1 %-ának befoga
dására is, adószáma: 18487260-1-07 

Az alapítvány tartalékot képez az emlékházra és minden évben két-három fiatal, 
gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészt is - egyszeri minimálbér feletti összeggel - tá
mogat Az alapítvány jó múködése miatt Kazay Endre neve - a kapcsolódó események, 
híranyagok, egyéb publikációk alapján - ma is jól ismert 

Vértesacsán ünnepségek keretében avattuk Kazay új síremlékét, emlékfát ültettünk 
Megismételt kiadásra került Kazay főműve, a négykötetes „Gyógyszerészi 1.exicon" 
Kazay életútjának neves évfordulóira kiemelt ünnepségekkel emlékezünk Rendszeresen 
és folyamatosan támogatjuk a tehetséges, fiatal, gyógyszertárban dolgozó gyógyszeré
szeket Lehetőség szerint mindig van köztük egy-egy olyan fiatal is, aki Magyarországon 
végezte az egyetemet és határon túli lakhelyére visszatérve az anyaországon kívül dol
gozik A tudás hasznosítása az otthoni, magyar lakta területeken elismerésre méltó 

Alapítványunk kezdeményezte és segítséggel valósítja meg a Kazay kitüntetettek 
bemutatását A Kazay kitüntetettek életútján és munkásságának bemntatásán keresztül 
olyan személyiségeket állítunk reflektmfénybe, akikre méltán lehet büszke az egész 
magyar gyógyszerészet Örömmel tölthet el mindnyájunkat, hogy ilyen elkötelezett sze
mélyiségek, kiváló teljesítményt nyújtani képes kollégáink voltak és vannak, akik ko
moly szellemi hátteret biztosítanak hivatásunk gyakmlásában. 

A Kazay nevével is fémjelzett kiváló egyéniségek jó alapot és irányt mutathatnak 
mindnyájunknak Bízunk abban, hogy továbbra is jól működik a Magyar Gyógyszerész
tudományi I ársaság és lesznek kitüntetésre érdemes, kiváló személyiségek a gyógysze1é
szet te1ületén. A I ársaság megtalálja és elismeri ezen különleges egyéniségeket és - talán, 
valarnikm - lesz újabb kötete is a most olvasott albnrnnak Reméljük, hogy tehetségeink 
életútja és sikereik példája isme1tté válik a Kazay kitüntetettek ezen albuma által is 

Köszönetünket fejezzük ki az album elkészítésében nyújtott közremúködéséé1t min
den Kazay kitüntetettnek és hozzátartozónak, akik számos életrajz rendelkezésünkre 
bocsátásával segítették kiaványunkat Köszönet a Vé1tesacsai Kazay Gyógyszerészeti 
Alapítvány alapítóinak, a kmatótium tagjainak, a Magyar Gyógyszerésztudományi Tár
saság elnökségének, titká1ságának és sze1kesztőinek a kiadásban nyújtott közremú'kö
désüké1t 
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Dr. Burgetti úíszló 
gyógyszertárvezető.Vértesacsa, 

a Kazay Alapítvány Kuratóriumának 
elnöke 

Kazay Endre (1876-1923) 
vértesacsai gyógyszerész munkássága 

Kazay Endre 1876 november 10-én született Nagy
bányán Ott volt gyógyszerész-gyakornok, majd 
1898-ban Kolozsvárott vizsgát tett, és mint gyógy
szerészsegéd dolgozott tovább Számtalan munkája 
jelent meg a szaklapokban, kiadatta a hazánkban ma 
is egyedülálló, négykötetes Gyógyszerészeti Lexi
kont (1900-1901) 

Kazay még egyetemi hallgató volt (1903), ami
kor az általa Ílt Organikus Kémia jegyzetből tanultak 
a hallgatók Később a jegyzetet bővítette - saját 
megfigyeléseit, kisérleteit is bedolgozva - és 1908-
ban könyv alakban is megjelentette 

Az egyetem után Ógyallán gyógysze1tárat bérelt Ebben a kisközségben, az ott lévő 
obszervatóriunnnal összeköttetésbe ke1ülve, csillagászattal és meteorológiával is foglal
kozott Megfigyelései alapján fotométert sze1kesztett, amellyel a gyógyszerkészítmé
nyeket is vizsgálta .. Megállapíthatjuk, hogy e tevékenységével megalapozta a hazai mú
szeres analitikát 

1908-ban a Zólyom megyei Nagyszalontán lévő gyógyszertárnt vette meg. 1910-ben 
TOrök Sándor (1855-1931) gyógyszerész meghívta az 1905-ben alapított Galenus 
Gyógy- és Vegyszergyárba igazgató-fővegyésznek, ahol munkásságával megalapozta a 
gyá1 jövőjét A gyár Magyar Pharma, majd a későbbiekben REANAL Finomvegysze1-
gyár néven vált ismertté 

Az I Világháború kitörése és a megélhetési nehézségek miatt a Bihar megyei 
Vaskohon bérelt gyógysze1tárat Ebben az idóben megvette a közeli Gyanta község 
gyógysze1tárát is Késóbb, 1918-ban vásárolta meg a Fejér megyében, Vértesacsán ta
lálható gyógyszertárat, itt élt és dolgozott 1923 áptilis 20-án bekövetkezett haláláig 

Budapesten az 1909-ben megalakult Fővárosi Drogista Szakiskolában oktatott: vegy
tant tanított és osztályfőnöki teendőket látott el Gyári tevékenysége mellett jegyzetet út 
az egyetemisták 1észére "A III. Magyar Gyógysze1könyv elemző módszerei" címmel 

A barlangkutatók és a geológusok szetint az 1904-ben feltárt Pálvölgyi barlangot ma 
is helytálló módon feltérképezte Csillagászati és meteorológiai munkái mellett kisebb 
dalokat és verseket is írt Ezért és a kiemelkedő gyógyszerészeti tevékenységét is figye
lembe véve, polihisztornak tekinthető 

Mint gyakmló gyógyszerész, a gyógyszertári gyakmlat részére saját elgondolásai alap
ján kenőcselosztó készüléket (1906), injekciós ampullatöltő készüléket li912) és porosz
ló készüléket (1917) is szerkesztett. Számtalan munkája a gyakorlati gyógyszerészet prob
lémáit dolgozta fel 

Kazay Endrének több mint 200 munkája jelent meg a gyógyszerészet, a kémia, a ter
mészettudományok, a barlangkutatás és a metemológia körébó1 a hazai újságokban és 
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szaklapokban 1903-tól 
az osztrák Pharmazeu
tische Post, 1920-tól pe
dig haláláig a Phar
mazeutische Monat
schefte egyedüli magyar 
szerkesztőségi munkatár
sa volt Dolgozott emel
lett a magyar Gyógysze
részi Hetilapnak, a 
Gyógyszerészi Értesítő
nek és a Gyógyszerészi 
Szemlének is 

Kazay Endre 1921-
ben megírta a „Kémiai műszavaink és jelző rnódszerünk eredete és rendszertana" című 
munkáját, amely gazdasági okok és váratlan halála miatt nem jelenhetett meg. 

Emlékét a Magyar Gyógyszerésztudományi I ársaság által 1968-ban alapított 
„Kazay Endre Emlékérem" is megőrzi Ezt a kitüntetést egy-két évenként adományoz
za a Társaság, az egész életen át kimagasló tudományos munkásság elismeréseként 
Ápolják emlékét a hazánkban róla elnevezett gyógyszertáiak dolgozói is, és végül, de 
nem utolsósorban Vértesacsa község lakói a mai napig megőrizték azt 

Vértesacsán csak öt évet élt, ennek ellenére emberszeretete olyan örökség maradt, 
melyet nem lehet elfelejteni A község egyik utcáját róla nevezték el Az ő nevét viseli 
a patika is, mely egyben múzeum A település cserkészcsapatának egyik őrse Kazay 
Endre őrs 

Di: Burgetti ÚÍlzló a vértesacsai Kazay Gyógyszertár tulajdonosa és mú'ködtetője 
létrehozta a „Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány"-!. A szervezet fő céljai 
szerint megőrzi, fenntartja és fejleszti a Kazay hagyatékot A gyógyszertár és az emlék
szoba mú1cödtetése mellett ápolja és erősíti Kazay hírnevét 

Évente Kazay emlékünnepeket tartanak Vértesacsán Az alapítvány, a programja 
szerint kapcsolódó, jó szándékú hagyomány tiszteletet, hivatást és tudományt elismerő, 
hirdető eseményeket csatol az ünnepségekhez 

2004. június 
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Dr. Lárrncz László 
ny gyógyszerész alezredes, Kazay kutató 

Kazay Endre Emlékérem 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság jutalomérme 
a Társaságban fo(ytatott kiemelkedő munkásság, életmű elismerésére 

Bronzérem 
Kés?ítette: Mladoniczky Béla (1968) 

Mérete: 7 7 mm 
Az előlapon: középen arckép köriratban 

MCMLXVIII - KAZAY ENDRE 
A hátlapon: Magyar Gyógyszerészeti I ár saság Emlékérme (köz(pen) 

illusztrált kehely kígyóval (alul) 
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A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 

1968 
1969 

1970 

1972 

1974 

1976 

1978 
1979 
1980 
1982 

1984 
1986 

1989 

1990 

1991 

1996 
1997 

1999 

2000 
2002 
2003 

Dr Végh Antal 
Kun Ferenc 
Dr Mozsonyi Sándor 
Dr Fritz Gusztáv 
Lázár Jenő 
Dr Horváth Dénes 
Dr.. Vastagh Gábor 
Dr. Ragettli János 
Dr Zboray Bertalan 
Dr.. Pillich Lajos 
Dr Sárkány Sándor 
Dr Clauder Ottó 
Dr. Nikolics Károly 
Dr Kedvessy György 
Dr Zalai Károly (sen) 
Dr. Láng Béla 
Dr Küttel Dezső 
Dr. Minker Emil 
Dr. Stenszky Ernő 
Dr Bmger Kálmán 
Dr. Váradi József 
Kiadva 1 db a Vértesacsai emlékszoba 
részére a székesfehérvári gyógyszerész
történeti rendezvény keretében 
Dr Erdei Tibor 
Dr Vincze Zoltán 
Dr. Szász György 
Dr Brantner Antal 
Dr.. Kovács László 
Dr. Görög Sándor 
Dr Écsy Zoltán 
Dr. Regdon Géza (sen ) 
Dr. Stájer Géza 
Dr Dávid Ágoston 
Dr. Bayer István 
Dr. Petri Gizella 
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A Kazay Endre Emlékérem 
kitüntetettjeinek életrajzai 
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Dr. Bayer István 

1923-

Akadémiai doktor, az Országos Gyógyszerészeti Intézet 
··~ főigazgatója, az OTKI tanszékvezető egyetemi tanára, 
· az MGYT főtitkára, az Acta Pharmaceutü:a 

Hungarica főszerkesztője, az ENSZ Kábítószer Biza. t. t.' 
· ságának titkára, a WHO Együttmú1cödési Központ 

(WHO Collaborating Centrefor Drug lnformation and 
Quality Assurance) igazgatója, 

A Kazay Endre Emlékéremmel 2003-ban tüntették ki. 

Budapesten született, gyógyszerész családban Nagyapja az Andrássy úti gyógyszertá-
1ának készítményeivel már 1896-ban a Millenniumi kiállításon és 1900-ban a párizsi Vi
lágkiállításon is aranyérmet szerzett Édesapja szintén gyógyszerész, édesanyja ve
gyész, mindketten dr. Winkler Laja1 tanítványai voltak 

Gyakornoki idejét 1942-ben kezdte és a családi gyógyszertárban töltötte. 1945-ben 
a budapesti Pázmány Péter (később Eötvös Loránd) Tudományegyetemen szerzett 
gyógyszerészi oklevelet Még abban az évben átvette a gyógyszertár vezetését, mivel 
édesapja Budapest ostroma alatt 1945-ben, lakásukat ért bombatalálat következtében 
meghalt A gyógyszertárat annak 1950-es államosításáig vezette, közben dr: Schulek 
E lemér irányítása mellett egyetemi doktori címet szerzett 

A gyógyszertárak államosítása után - Clauder Ottónak és dr. Pillich Lajornak kö
szönhetően - sikerült elérni, hogy a Gyógyszertá1 Vállalattól az (akkor Kóbányai 
Gyógyszerárugyárnak nevezett) Richter gyárba helyezzék át A gyár Növényüzemében 
Szá1z Kálmán, majd Növénykémiai kutató1észlegben Tuz,son Pál munkatársa volt Két 
év múlva áthelyezték a Gyógyszelipari Kutató Intézetbe, ahol annak Biokémiai részle
gében Molnár f\tván munkatársaként folytatott növénykémiai kutatást 

Dr: Karlovitz L<í1zló fiatalon bekövetkezett tragikus halála után átvette a már majd
nem kész V Magyar Gyógyszerkönyv Szerkesztő Bizottságának titkári teendőit; a bi
zottság elnöke dr. Schulek Elemér volt Az V Magyar Gyógyszerkönyv megjelenése 
után a gyógyszerkönyv analitikai és technológiai módszereinek fejlesztése .. az V Ma
gyai Gyógysze1könyv Addendum-ának, valamint a FoNo előiratainak a kidolgozása an
nak az 1954-ben felállított, („Műfej" néven ismert) Műszaki fejlesztési osztálynak a ke
retében folyt, melynek vezetését Major Bélától 1956-ban vette át 

Lázár Jenő kitartó erőfeszítéseinek köszönhetően 1962-ben végre megvalósult az 
Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) .. Ennek megszervezésére és vezetésére 
dr: Bayer István kapott megbízást Ezekben az években az intézetigazgatói feladatok 
mellett, az egyik fö feladata a VI Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztése volt, melyet dr: 
Végh Antal elnök irányításának megfelelően sze1vezett Ezzel párhuzamosan - munka
társaival - gyógyszerek növényi hatóanyagainak, elsősorban alkaloidoknak a kromatog-
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ráfiás vizsgálatára és tartalmi meghatározására dolgozott ki új módszereket és ez veze
tett 1960-ban kandidátusi disszertációjának megvédéséhez is 

Ezekben az években kezdtek kiépülni a külföldi kapcsolatai Az Egészségügyi Mi
nisztérium kiküldetésében került sor első külföldi útjára: 1959-ben (tehát 36 évesen) 
részt vehetett és előadást tarthatott a Lengyel Gyógyszerész Kongresszuson 1961-ben 
New Yorkban került sor az Egységes Kábítószer Egyezményt kidolgozó ENSZ konfe
renciára. A magyar delegációnak nehezen sikerült elérnie, hogy a hazai máktermesztés
re és mákszahna termelésre ne terjesszék ki azokat a korlátozásokat, melyek az ópium
mák termesztésre és az ópiumtermelésre már érvényben voltak A magyar delegáció si
kerében jelentős szerepet játszott az a tanulmány, amelyet - az ENSZ 111egbízásából - ő 

készített, Vértes Imre együtttnúlcödésével. Ez a körülmény is közrejátszott nemzetközi 
tisztviselői kiküldetésében 

Dr. Bayer István 1967-tó11973-ig Genfben az ENSZ Kábítószercfőosztályán dolgozott. 
ENSZ tisztviselőként a fő feladata a kábítószer visszaélésekkel kapcsolatos adatok feldolgo
zása és az ezekre vonatkozó dokrunentumok szerkesztése volt Emellett részt vett az 1971-
ben elfogadott pszichotrop anyagokra vonatkozó egyezmény kidolgozásában és az ENSZ 
főtitkárát képviselte különböző koníerenciákon Thaiföldön, Szingapúrban, Hong Kongban 
(1968), valamint Sierra Leonéban, Libériában, Ghánában, Nigériában és Iránban (1972) 
ENSZ tisztviselői tevékenységét az ENSZ Kábítószer Bizottság titkáraként fejezte be 

1968-ban az OKI gyógyszerellenőrzéssel foglalkozó részlegeit az Országos Gyógy
szerészeti Intézetbe (ÜGYI) helyezték át A bővített profilú intézetet 1973-ig-dr. Bayer 
István hazatéréséig - dr. Vastagh Gábor vezette. Dr. Bayer István az OGYI főigazgató
jaként sokat tett a hatósági gyógyszer-ellenőrzési rendszer korszerűsítése érdekében 
Külön is megemlítendő a törzskönyvezés feltételeinek szabályozása, a minőségi vala
mint a farmakológiai, klinikai-farmakológiai és klinikai követelmények rendszerbe fog
lalása, a gyárak helyszíni ellenőrzésének megszervezése, mellékhatás figyelő szolgálat 
létesítése, biofarmáciai módszerek bevezetése stb. Mindent megtett annak érdekében, 
hogy az OGYI országos feladatait (pl. a gyógyszerész-szakfelügyelet és a gyógyszeris
mertető hálózat irányítása, a klinikai-farmakológiai hálózat múlcödtetése) a munkatársai 
el tudják látni Ezekben az években ő töltötte be az MIA-EÜM Gyógyszerészeti 
Gyógyszerkönyvi Bizottsága elnöki tisztét is 

Vezetése alatt az OGYI bekapcsolódott a nemzetközi vérkeringésbe is: részt vett a 
WHO Nemzetközi Gyógyszerkönyv szerkesztésében. Az OGYI-ban WHO Együttmű
ködési Központ alakult, Magyarország tagja lett a nyugat-európai - EFTA - országok 
által létrehozott Pharmaceutical Inspection Convention (PIC) Egyezménynek és az 
OGYI koordinálta a KGST országok együttmúlcödését a gyógyszerellenőrzés területén. 

1984-ben nyugdíjba vonult 
1970-ben Gyógyszerészeti Tanszék létesült az Országos Gyógyszerészeti Intézetben és 

ennek vezetésével az egészségügyi miniszter dr. Bayer Istvánt bízta meg, aki ekkor kapta pro
fesszori kinevezését is 1973-ig - a hazatéréséig - dr. Laszlovsz}y József vezette a tanszéket 

Az Orvostovábbképző Intézet tanszékei közül a Gyógyszerészeti Tanszék szervezte a 
legtöbb tanfolyamot, melyek a gyógyszerészek továbbképzését és szakosítását szolgálták 

Nemzetközi szakértői tevékenysége külön összegzést igényel 
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Az ENSZ-ben számos feladatot végzett A Magyar Kormányt 1976 és 1988 között 
képviselte az ENSZ Kábítószer Bizottságában, 1990-ben az ENSZ rendkívüli Közgyű
lésén. Az ENSZ Kábítószer Bizottság elnöke (1984) és az új nemzetközi kábítószer
egyezményt kidolgozó ENSZ konferencia bizottsági elnöke (1988) 

1973 és 1992 között 16 alkalommal ENSZ konzultáns (1990-ben a főtitkár tanács
adója), 1982 és 1999 között 15 alkalommal INCB (Nemzetközi Kábítószerellenőrző 
Szerv) konzultáns 

A WHO-nak 1973 és 1987 között 31 alkalommal konzultánsa .. A Nemzetközi 
Gyógyszerkönyvi Bizottság tagja (1974-1990). A WHO Együttmúlcödési Központ 
(WHO Collabmating Centre far Dmg Information and Quality Assurance) igazgatója 
(1982-1990). 

ENSZ, INCB és WHO konferenciákon és szakértőbizottságokban 25 alkalormnal 
volt elnök és szakértólcént dolgozott más nemzetközi (UNESCO, UNIDO, !CM) és 
nemzeti (pL USA: DEA, NIDA) szervezeteknek is 

Dr. Bayer István közleményei évtizedeken át - munkakörének és kutatási témáinak 
megfelelően - elsősorban a (gyógy)növénykémia, a gyógyszeranalitika és a gyógyszer
ellenőrzés témakörébe tartoztak A későbbiekben - ENSZ tisztviselői munkásságát kö
vetően - egyre több kábítószer ellenőrzéssel és drogkutatással foglalkozó közleménye 
jelent meg Akadémiai doktori disszertációja (1986) szintén ezzel a témakörrel foglal
kozott „A kábítószer" című könyve volt az első olyan könyv, mely lehetővé tette, hogy 
erről - az addig tabu témának számító - kérdésró1 a magyar olvasóközönség objektív 
tájékoztatást kapjon „A drogok történelme" című könyve először 2000-ben, majd - ki
bővítve - 2004-ben jelent meg. 

A Gyógyszerész Szakcsoport főtitkáraként (1959-1967) aktív szerepet játszott a 
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság betiltása után megszűnt gyógyszerészeti tu
dományos élet újraindításában 15 éven át szerkesztette az Acta Pharmaceutica 
Hungaricat; dr: Végh Antal, Lázár Jenő és dr. Nikolics Károly együtttnűködésével ő 
folytatta azokat a tárgyalásokat, amelyek - a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 
feloszlatásával megszűnt - magyar FIP-tagság helyreállításához vezettek A Magyar 
Gyógyszerészeti I ársaság életében is aktív szerepet játszott és több tisztséget is betöl
tött Részt vett és tisztségeket is vállalt több drog prevencióval foglalkozó szervezet 
munkájában A Sziget Droginformációs Alapítvány kuratóriumának elnöke. 

Számos kitüntetés birtokosa A Munkaérdemrend Arany Fokozatát 1974-ben, a 
Schulek érmet 1978-ban, a Winkler érmet 1982-ben, a Szocialista Magymországért ki
tüntetést l 984-ben vehette át. A Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztjével 
1994-ben, a Serge Sotiroff Érem ENSZ kitüntetéssel 1994-ben, a Magyar Gyógyszerész 
Kamara Aranyérmével 2000-ben, a Kabay János Díjjal 2001-ben, a Batthyány
Strattmann Díjjal 2003-bau ismerték el munkásságát. A Kazay Endre Emlékérem kitün
tetésben 2003-ban részesítették 

Felesége (született Gáthy Éva) (1924-2002) szintén gyógyszerész, gyógyszerana
litikus, a Gyógyért (Hungaropharma) munkatársa volt, aki 51 éven át segítette munká
jában 
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Dr~ Brantner Antal 

1929-

Gyógyszerész, vegyész, a kémiai tudományok kandidlÍ
tusa, egyetemi docens. Az MTA Szerves és Gyógyszér
analitikai Biwttságának tagja, az MGYr Gyógyszer
analitikai Szalwsztályának titkára. A Gyógyszerészet 
felelős szerkesztője. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1997-ben tüntették ki. 

A Baranya megyei Siklóson született 1929 augusztus 9-én. Anyja (Jeney Leontin) csa
ládja - apja és nagyapja - gyógyszerész, apja (Bmntner Antal) gyógyszerész Gyógy
szerész családja az 1860-as években szerezte meg az 1805-ben alapított „Gyógyszertár 
a Szentlélekhez" siklósi patikát Apja 1934-ben Lakócsán, majd 1935-ben Drávafokon 
szerzett patikajogot 

Elemi iskoláit Drávafokon, középiskolai tanulmányait a Pécsi Ciszterci Rend Nagy 
Lajos Gimnáziumában végezte és 1947-ben kezdte el gyógyszerész tanulmányait a bu
dapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. Gyógyszerészi diplomáját 1952-ben vet
te kézhez, majd tanulmányait mint bölcsész vegyész az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Természettudományi Katán folytatta, ahol 1955-ben szerezte meg a vegyész diplo
mát szerves kémia szakágazatban A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógy
szerészi Kémiai Intézetében - ahol d1: Végh Antal professzor volt az intézetigazgató -
1955-ben mint gyakornok kezdte el munkáját 1957-ben tanársegéd, 1978-ban adjunk
tus, végül 1983-ban docenssé lépett elő 

Tudományos munkái a gyógyszer- és a szervesanalitika problémakörébó1 eredtek 
D1: Brantner Antal az intézetvezető dr. Végh Antal professzor munkatársa, aki a Magyar 
Gyógyszerkönyv Gyógyszerkönyvi Bizottság titkára, majd Schulek professzor halála 
után annak elnöke. Érdeklődése a szerves funkciós csoportok kimutatásának, a szubsz
tanciák azonosításának problémái felé irányult 

Gyógyszerészdoktori disszertációját a gyógyszerkönyvi azonossági reakciók köré
ből „Adatok a Liebermann-féle reakcióhoz" címmel nyújtotta be és summa cum laude 
minősítéssel védte meg A kémiai tudományok kandidátusa tudományos fok07atot a 
„Gyógyszeranyagok azonosítása savas és oxidatív bomlások termékei alapján" című 
munkájával 1983-ban ítélte oda a Magyar Tudományos Akadémia 

Mintegy félszáz tudomány közleménye zömében munkatársával d1: Vámos József 
egyetemi adjunktussal közösen végzett kutatások eredményeként született Az utóbbi 
idóben jelentek meg biográfiai, egyetem- és oktatástörténeti írásai 

1990-ben mint egyetemi docens ment nyugdíjba 
A „Gyógyszerészet" című szaklap szerkesztésébe 1968-ban kapcsolódott be, ahol 
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1991-ig felelős szerkesztő, majd 2001-ig a szeikesztőség tagja Egyetemi oktatói és tu

dományos munkája mellett - szakmapolitikai érdeklődése révén az egyetemi tematika 
fejlesztésében, továbbá mint lapszerkesztő - a közéletben mindvégig a reform törekvé
seket képviselte 

Közéleti tevékenységet fejt ki 1957 óta a TIT budapesti szervezetében, ahol 1971-
ben a vezetőség, majd a Kossuth Klub tanácsának a tagja Mint az egyetemi oktatók ba
táti összejövetelének vezet~je, évtizedeken át számos összejövetel szervezó]e a Kossuth 
Klubban Ezek zömében szakmapolitikai jellegű, az egyetemi és a gyógyszerellátási 
problémák megoldása körüli nyílt vitafórumok 

Szakmai-tudományos tevékenysége n1ellett családja, a Brantner-Koncz család ottho
nát a XIX-XX század fordulójának lakáskultúráját reprezentáló múzeummá fejlesztet
te Szentlőrincen, ahol gyógyszerész családja gyógyszerészettörténeti gyűjteményét is 
elhelyezte. 

A Nemzetközi Gyógyszerész Szervezet (FIP) Akadémiai Szekciójának 1969-ben 
lett tagja A 70-es években részt vett a szervezet stockholmi és varsói ülésén, 1984-ben 
a FIP budapesti kongresszusán a sajtóiroda vezetője 1980-ban beválasztották az MTA 
Szerves és Gyógyszeranalitikai Bizottságba, közben átmenetileg az MGYI Gyógyszer
analitikai Szakosztályának titkára 

Munkásságának elismerését fejezte ki az egészségügyi miniszter 1984-ben, amikor 
„Kiváló Gyógyszerész" kitüntetésben részesítette A Tudományos Ismerettetjesztő I ár
saság, a Kossuth Klubban kifejtett szakmapolitikai munkásságáért 1984-ben „TII 
Aranykoszorús Jelvénnyel" tüntette ki. A Magyar Gyógyszerészeti I ár saság szakmapo
litikai munkásságát emlékplakettel, 1984-ben „FIP Emlékérem"-mel, a nemzetközi 
kapcsolatok terén végzett munkásságát 1991-ben „Koritsánszky Ottó Emlékérem"-mel, 
tudományos és társadalmi munkásságát 1997-ben „Kazay Endre Emlékérem"-mel is
merte el Az MGYT Gyógyszeranalitikai Szakosztálya a gyógyszeranalitikában kifejtett 
munkásságának elismerésére 2003-ban „Schulek Elemér Emlékérem"-mel tüntette ki 
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Dr. Burger Kálmán 

1929-2000 

Akadémiai doktor, az MTA rendq tagja, az MTA 
SZAB elnöke. Tanszékvezet.ő egyetem( tmujrc A/AJ'E 
tudományos rektorhelyettese, a JATE Habilitáci~s 
Bizattság elnöke. Az MGYT alelnö.ke. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1989-ben tüntették ki. 

Aszódon született 1929 október 19-én Gyógyszerészi oklevelet 1954-ben szerzett Bn
dapesten Egyetemi diplomáját 1954-ben kapta meg, 1958-ban lett a kémiai tudomány 
kandidátusa, majd 1966-ban a kémiai tudomány doktora. A Magyar Tudományos Aka
démia 1990-ben választotta meg levelező tagnak és 1993-ban rendes tagnak 1994-ben 
megválasztották a nemzetközi tagságú Accademia Peloritana dei Pericolanti levelező 
tagjának 

1 udományos kutató és egyetemi oktatói pályáját az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén kezdte el, ahol 1968-ban kapott 
egyetemi tanáii kinevezést 1983-ban a József Attila Tudományegyetem rektorának 
meghívására került Szegedre, ahol 1996-ig vezette a József Attila Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékét 1986-1990-ig a JATE tudományos rek
torhelyettese volt 1999 október 19-én, 70 éves korában nyugdíjba ment Ekkor elnyer
te az emeritus professzor cfmet. 

Tudományos tevékenysége során a fémkomplexek képződésének és szerkezetének 
alapkutatási vizsgálatával foglalkozott biológiai hatású rendszereken és kismolekulájú 
modelljeikben egyensúlyi és szerkezetvizsgáló módszerek komplex alkalmazása útján 
Új gyógyszerhatású fémkomplexeket állított elő Tudományos munkájának eredménye
it 270, zömében világnyelven, nemzetközi folyóiratban megjelent dolgozatban publi
kálta, amelyre 1620 független hivatkozást kapott Tíz monográfia szerzője, ebből 5 an
gol, 2 orosz, 1 japán nyelven külföldön jelent meg. Három tankönyvet és több könyv
részletet is írt Munkája elismeréseként számos kitüntetést kapott, köztük a Széchenyi
díjat 1995-ben 

Tudományos pályája során Burger professzor számos külföldi meghívásnak tett eleget 
Vendégkutatóként dolgozott 1961-ben a Stockholmi Műszaki Egyetemen 1973-ban a 
Stuttgarti Műszaki Egyetemen, 1977 tavaszi szemeszterében vendégprofesszorként mű
szeres analízist tanított az East Anglia Egyetemen, Norwich-ben, majd 1981-ben ugyan
csak vendégprofesszorként szervetlen kémiát oktatott a Princeton Egyetemen (USA) 

Pályája során 23 esetben tartott nemzetközi konferenciákon plenáris előadást, ebből 
13-at az utóbbi 10 évben és további 39 szekció-előadást valamint számos posztert mu-

16 

l 

tatott be nemzetközi fórumokon Szemináriun1i előadásokat tartott Európa, az Amerikai 
Egyesült Államok, Japán, Dél-Korea, Izrael és Ausztrália számos egyetemén, összesen 
több mint 200 alkalommal 

I udományos és egyetemi oktatómunkája mellett az MTA Szegedi Akadémiai Bizott
ság alelnökeként, Fizikai-kémiai és Szervetlen Kémiai, valamint Analitikai Kémiai Bi
zottságai tagjaként és a Koordinációs Kémiai Munkabizottság tagjaként végzett tudo
mányszervező munkát Az MTA II Kémiai Doktori Bizottságának elnöke volt Tagja 
volt a Felsőoktatási és Tudományos Tanács Felsőoktatási Operativ Bizottságának, a 
Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium TTK Képesítési Bizottságának, valamint 
az Országos Akkreditációs Bizottság Ké1niai Szakbizottságának, elnöke a JATE 
Habilitációs Bizottságának, tagja a Szegedért Alapítvány Tudományos Kuratóriumának 
1999 novemberében a Szegedi Akadémiai Bizottság elnökévé választották 

Az MGYI alelnöke 1982-1991 között A Kazay Endre Emlékéremmel 1989-ben 
tüntették ki 
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Dr. Clauder Ottó 

1907-1985 

A Richter Gedeon Rt. főmérnöke majd tudományos 
osztályának vezetője. 
Kandidátus, tanszékvezető egyetemi tanár. 
Az MGYT elnöke. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1978-ban tüntették ki. 

Witkowitzban született 1907 február 26-án, ahol szülei abban idóoen laktak és édesap
ja 10 éven át - 1908-ig - mint mérnök állt alkalmazásban 

Apja a Selmecbányai Főiskolát végezte. Mint vaskohómérnök 1897-től 1908-ig 
Witkowitzban, 1908-tól 1912-ig a salgótarjáni vasgyárban, 1920-ig az ózdi vasgyárban, 
majd 1920-tól 1944-ig Csepelen dolgozott, minden esetben, mint a vasgyár hengermű
veinek vezető főmérnöke. Apja 1944 jannárjában megbetegedett, majd 1945 februárjá
ban meghalt 

Édesanyja (született Ziman Mária) 1958-ban halt meg 
Középiskoláit Körmöcbányán, Egerben, majd Budapesten végezte el 1925-ben a 

gyógyszerészi pályára lépett 1929 júniusában a Budapesti Pázmány Péter Tudomány
egyetemen kitüntetéssel gyógyszerészi diplomát szerzett Ezt követően 2 évet az egye
temen tovább tanult és 1931 szeptemberében, az akkor Pázmány Péter I udományegye
tem (a jelenlegi Eötvös Loránd Tudományegyetem) I sz Kémiai Intézetében Winkler 
professzor mellett, kémia fötárgyú gyógyszerészi doktorátust tett „summa cum laude" 
eredménnyel. 1931 őszétó1 kezdődően fél évig dr. Szebellédy László egyetemi tanár 
mellett, majd 1933 áprilisáig egy budapesti gyógyszertárban dolgozott 

1933 áprilisában gyógyszerészi diplomáját zárndékoltatta, ugyancsak kitűnő ered
ménnyel 

1933. április 15-tó11937. augusztus l-ig az Országos Közegészségügyi Intézet Ké
miai Osztályán dolgozott dr. Schulek Elemér, akkor még egyetemi magántanár mellett, 
személyi asszisztensként 

1937 augusztus l-én a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárban helyezkedett, ahol 21 
éven át dolgozott A gyárban először a tablettázó üzem, majd a tablettázó és injekciós 
üzem vezetőjeként működött 1939-ben a megjelent tudományos munkái, valamint a 
megfelelő vegyész gyakorlata és az Eötvös Loránd Tudományegyetenaró1 nyert kémiai 
fötárgyú doktorátusa alapján a Mérnök Kamara tagja lett és a vállalatnál főmérnöki cí
met és beosztást nyert 1939-ben a gyárban egy új üzemesítési laboratóriumot létesítet
tek és az addigi munkaköre megváltoztatásával ennek vezetőjévé nevezték ki. 1944-ben 
a vállalat üzemesítési és kutató laboratóriumát egyesítették és mindkét laboratórium ve-
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zetését rá bízták Budapest ostroma után az egyesített üzemeltetési és kutató laboratóri
umot szerves kémiai, növénykémiai és biokémiai laboratóriumokkal bővítve tudomá
nyos osztállyá szervezték át és mint ennek vezetője ezt a munkakörét 1958. április l-ig 
látta el 

1950 októberétől azonban a Budapesti Orvostudományi Egyetem I Belklinikáján 
Ru1znyák p10fesszor mellett, mint laboratóriumvezető egyetemi docensi kinevezést ka
pott és a gyári állást félállásként tartotta meg Ugyancsak 1950 októberében az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Szerves Kémiai Intézetében, Bruckner professzor intézeté
ben egyetemi magántanári képesítést nyert és ettó1 az időponttól kezdődően a III-V 
éves vegyészek és a III-IV éves gyógyszerészhallgatók szán1ára a gyúgyszerszintézis 
tárgyat adta elő. A vegyész hallgatók számára az előadásokat 1975-ben befejezte 

1952-ben a kémiai tudományok kandidátusa lett 1953-ban az egyetem és az Egész
ségügyi Minisztérium döntése alapján a II éves gyógyszerészhallgatók szerves kémiai 
oktatásával bízták meg. Ez utóbbi hármas megbízatást megeró1tetett munkatempóval 
1957-ig tartotta, míg a minisztérium 1957 tavaszán az egyetem keretén belül önálló 
Szerves Kémiai Intézetet létesített és l 957 december 28-án az önállósított Szerves 
Vegytani Intézet professzorává kinevezték 

Tudományos munkássága az iparban elsősorban az alkalmazott gyógyszerkutatás 
irányában alakult ki Áttérve az egyetemre a Szet ves Vegytani Intézet keretén belül az 
intézet kutatási irányaként elsősorban a gyógysze1kutatást jelölte meg 

Az intézet kutatási lehetőségeinek a métlegelése valamint a fennálló és jól működő 
más intézmények hasonló jellegű munkája alapján a gyógyszerkutatásnak egy olyan te
rületét választotta, mely kevéssé volt telített és ez az alkaloid kutatás iránya lett Az izo
lálási lehetőségek széles köre, az izolált alkaloidok szerkezetének vizsgálata, sztereoké
miai problémái, szerves kémiai szempontból értékes területnek bizonyultak, ugyanak
kor az alkaloidok érdekes fiziológiai tulajdonságai, gyógyszetként való alkalmazásának 
felhasználása, érdekes témákat rejtettek magukban. Mindvégig ezen a területen kutatott 

Megjelent tudományos dolgozatainak a száma meghaladta a 60-at Két könyvrészle
tet, négyévenként új, kibővített kiadásban megjelenő négykötetes Szerves kémia egye
temi jegyzetet írt Hazai és külföldi szabadalmainak a száma ötven fölötti Kongresszu
sokon és egyéb fórumokon elhangzott tudományos előadásainak a száma közelíti a szá
zat Vezetésével több kandidátusi értekezés készült, az irányításával elkészített gyógy
szerészdoktmi értekezések száma meghaladja a huszat 

Több kitüntetésben részesítették 1951-ben a Kőbányai Gyógyszerátugiátban szta
hanovista oklevelet, 1952-ben sztahanovista jelvényt, az 1952 május!. tiszteletére ren
dezett versenyben a „Szerves Vegyipari Szakma Legjobb Vegyészmérnöke" címet kap
ta l 965-ben Kiváló Gyógyszerész kitüntetést nyert eL A Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Winkler Emlékéremmel, a Kőbányai Gyógyszerárugyár Richter Emlékétem
mel ismerte el munkásságát Nyugdíjba vonulása alkalmából a Munka Firdemrend arany 
fokozata kitüntetést vehette át. A Kazay Endre Emlékérmet 1978-ban vehette át 

Az MGYI elnöke volt 1972-1975 között, az MGYI Gyógyszerkutatási Szakosztály 
alapítója Az egyetemi Oktatási Reformbizottság elnöke volt 

1985 szeptember 2-án hunyt el. 
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Dr. Dávid Ágoston 

1927-2003 

Akadémiai doktor, e. egyetemi tanár, az MTA Gyr)gysze
résztudományi Bizattság tagja. 
A Chinoin Gyógyszerészeti Kutatási osztáéy vezetője, a 
Kóványai Gyógyszerárugyár kutatási osztályvezetője. 
Az MGYK elnöhégének tagja, az MGYT Gyógyszer

technológiai Szakasztály elnöke. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 2002-ben tüntették Id. 

1927 november 4-én született Édesapja a Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógy
szertár igazgatója, egyetemi tanár volt, édesanyjával tiz gyermeket neveltek 

Elemi és középiskoláit Szegeden és részben Marosvásárhelyen, a Magyar Királyi 
Csaba Királyfi Gyorsfegyvernemi Hadapródiskola páncélos egységében végezte. 1944-
ben Honvédelmi Miniszteli dicséretben részesült 1944-1946 január 6-ig hadműveleti 
területen szolgált, a Kárpátokban erődítési munkát - csapattiszti beosztásban - vezé
nyelt, majd Németországban 1945-ben hadifogságba esett Először a Schleswig-i gyűj
tőterületen tartották, onnan a Harnm-i fogolytáborba került, végül Borghorstba helyez
ték, ahonnan hazaszökött 

A rendkívüli érettségi vizsgát Szegeden, kiegészítő érettségi vizsgát latin nyelvbó1 
pedig Cegléden tette le 

1946-ban a Szegedi Gyufagyár alkalmazottja, szeptemberben a Szegedi Tudomány
egyetem Gyógyszerésztudományi Karára iratkozott be. Ebben az évben a Központi 
Egyetemi Szociális Iroda diákelnökévé, a Szegedi Egyetemisták és Főiskolások Egye
sületének gazdasági vezetőjévé, az Országos Diákparlament szegedi képviselőjévé vá
lasztották Ezeket a polgári szervezeti tisztségeit viselte, amíg a kommunista párt két ve
zetője puccsal lefoglalta a hivatalos irodájukat és a diktatúra gyakorlatának megfelelő
en, feloszlatták a diákszervezete! 

1947-ben a hitoktatás fakultatívvá tétele ellen tüntető diákok élére állt, felvonulást 
és deputációt szervezett, amiért egy hónapig az ÁVO és kilenc hónapig a Buda-déli 
internálótábor foglya volt Szabadulása után 1950 végéig rendőri felügyelet alá he
lyezték 

Egyetemi tanulmányai során az első közleménye 1949-ben jelent meg 1950-ben 
Egyetemi Pályadíjat, 1951-ben Felemelt Pályadíjat nyert A gyógyszerészi oklevelet 
1951-ben kapta meg 

Di: Krámli András, a Biokémiai Intézet igazgatója tanársegédnek hívta intézetébe, 
az egyetem személyzeti vezetője azonban politikai magatartása miatt nem járult hozzá, 
hogy egyetemi státuszba kerüljön. A békéscsabai volt Réti Patikába osztották be és pá
lyáját 1951 augusztusában kezdte el 
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A Békés megyei főgyógyszerész, az Országos Gyógyszertári Központ felhívására 
gyógyszerész szakfelügyelőnek javasolta Sikeresnek minősített vizsgája alapján 1952 
februárjában Békés megye gyógyszerész szakfelügyelőjévé nevezték ki 

1952 áprilisában - sikeres szakmai tevékenységére tekintettel - az Országos Gyógy
szertári Központba, Budapestre helyeztek főelőadónak „népgazdasági érdekbó1". Ettől 
kezdve az országos irányításban, a megyei szakfelügyeló1c ellenőrzésében, a gyógysze
rész asszisztensek, a drogisták vizsgáztatásában, miniszteri megbízásból elnöki tisztsé
get viselt Az egészségügyi minisztériumi főosztályvezető megbízásából a gyógyszertá
ri asszisztensek munkakörét szabályzó rendelet tervezetét elkészítette 

Erre az idői e esett a volt gyógysze1tá1 tulajdonosok üldöztetése, akik közül többnél 
a házkutatás során otthon tartott „gyógyszerkészlet" miatt büntetőeljárást indítottak, az 
államosítás alól kivont gyógyszerek miatt Az Országos Gyógyszertári Központ szakér
tó1cént delegálta a Fővárosi Bíróságra, ahol valamennyi általa szakértett ügyben a vád 
alá vont gyógyszerészeket fölmentették, nem kis részben az általa képviselt álláspont 
alapján. 

1954-ben, miután a személyzeti vezető és helyettese tudomására hozta, hogy inter
nálva volt, nem bocsátották el, hanem a Budapesti Gyógyszertár Vállalathoz helyezték 
át, szakfelügyelői beosztásban Ebben az időszakban számos közleménye jelent meg a 
hazai szaklapokban 1954-ben megnyerte az MTA Kémiai Tudományok Osztályának 
pályadíját 1958-ban Szegeden gyógyszerészdoktoná avatták A gyógyszerész szakfel
ügyelő képesítés mellé a gyógyszerismertető szakgyógyszerészi képesítést, késóbb ara
dioizotóp laboratóriumi munkához érvényes jogosítványt is megszerezte. 

Rendszeres továbbképző előadásokat tartott gyógyszerészeknek, orvos értekezlete
ken új gyógyszereket ismertetett, az asszisztensképzésben is részt vett, a drogista isko
la tanára volt 

1956. október 22-én este a Petőfi Kör utolsó vitaülésének témája az „egészségügy" 
volt Ezen az Orvos- és Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének Gyógyszerész 
Szakcsoport főtitkára, di: Andriska József kérésére felszólalt a gyógyszerész kar nevé
ben A Budapesti Gyógyszertár Vállalat Pártbizottsága hozzájárult a „követelések" is
mertetéséhez Felszólalásakor az ülés félbeszakadt, mert - közel éjfélhez - akkor kez
dődött a rádió „ostroma" Az ülés a Puskin utcai Gólyavárban volt Az események so
rán a Gyógyszertár Vállalatnál is megalakult a „Forradalmi Bizottság'', aminek elnöké
vé egyhangú szavazással megválasztották 

A fegyveres harcok időszakában a főváros gyógyszerellátását - a szá!lftást is bele
értve - egy személyben biztosította, irányította Retorzióként fegyelmi eljá1ással kihe
lyezték az Újpesti SZIK patikába a Gyógyszertár Vállalat Központjából, ezen kívül -
1957 márciusában és novemberében - karhatalmisták éjszaka a lakásán házkutatást tar
tottak és két alkalommal 10-10 napra a Gyűjtő Fogházba hurcolták 

Az Újpesti SZTK patika forgalma akkor havonta 180.000 Ft volt, arrút ó hónap alatt 
640 OOO Ft-ra növelt a hiánycikkek előállításával Az 1950-es években az államosítás 
előtt európai színvonalú hazai gyógyszerválasztékot a hibás kommunista vezetés ugyan
is negyedére csökkentette, amit a hiánycikkek nagy száma tovább szú1cített Ekkor szer
vezte meg a hiányzó gyári készítmények, többek között a Fermplex, Bilagit drazsék, 
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Optacid, Nitrvmint tabletták, Carvtamin kenőcs, Hypanodin injekció stb patikán belüli 
gyártását, a hozzávaló öS1zepesav, karotin, kloretan, nátrium-hidrogén szulfát sth ható
anyagok, valamint a nitroglicerin 1 g-os léptékű előállítását Ennek következményeként 
áthelyezték a vállalat Galenusi Laboratóriumába, ahol az addigi kiszereléssel foglalko
zó egységbó1 üzemi gyártóhelyet szervezett 

1959 január l-jétől kikéréssel helyezték át a Chinoinba, ahol önálló kutatóként, 
majd a fizikai kémiai kutató csoport, késóbb a Gyógyszerészeti Kutatási Osztály veze

tőjeként dolgozott 
1980-ban - áthelyezéssel - a Kóbáuyai Gyógyszerárugyár kutatási osztályvezetője 

lett, majd innen nyugdíjba vonult 
Élete utolsó éveiben a Meditop Gyógyszeripari Kft kutatási-fejlesztési igazgatója

ként dolgozott, teljes munkaidóben 
I öbb mint négy évtizedes gyógyszeripari kutatómunkássága soráu 11 ország 17 fo

lyóiratában 187 referált közlemény szerzője, társszerzője Az első közleménye 1949-
ben, a legutóbbi 2000-ben jelent meg 44 országban bejegyzett, több mint kettőszáz ta
lálmány feltalálója, társfeltalálója Az első 1962-ben, a legutóbbi 4 bejelentés 2001-ben 
történt Nemzetközi rendezvényeken tartott előadásai száma 29 .. A FIP történetében hi
vatalos felkéréssel az első magyar plenáris előadó volt Hat monográfia szerzője, társ

szerz~je 

Pályafutása alatt SOTE, HIETE, BME Mérnöki Ibvábbképző Intézet felsőoktatásá
ban rendszeres előadásokkal vett részt 4 aspiráus kandidátusi, 13 egyetemi doktoran
dusz értekezésének kutatási munkáját irányította Gyógyszergyártással foglalkozó thai
földi, ghánai, egyiptomi, iraki, WHO Pánamerikai Irodájának ösztöndíjasa, dáuiai 
(Nova cég) kutatóinak továbbképzését végezte 

1983-ban, az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete által külföldi gyógyszeripari tevé
kenység szervezésére, irányítására kiírt pályázaton 17 nyugati szakértő mellett első he
lyezést ért el, de családi haláleset miatt a kiküldetést le kellett mondania. Itthon a birto
kába jutott „káderanyag" értékelése szerint „a szocializmus ellensége", majd 1956 után 
„ellenfonadalmár" jelzó1c miatt „feddhetetlenségi minősítést" és vezetői beosztást nem 
kaphatott Ezért az UNIDO pályázaton elért sikerét elégtételnek tekintette 

Tudományos minősítését a Kémiai Tudomáuyok Kandidátusa (1974) és a Gyógysze
részeti Tudományok Doktora (1989) fokozatok megszerzése igazolja 

A szakmai közéletben az aktivitását jellemzi, hogy az MKE tagja, a Fizikai Kémiai 
Szakosztály Gyógyszertechnológiai Szakcsoport elnöke, az MGYT Gyógyszertechno
lógiai Szakosztály elnöke, a Pharmacia Alapítvány Kuratóriumának elnöke (1999-ig), 
az MFT tagja, az MTA köztestiileti tagja, a Gyógyszerésztudományi Bizottság tagja, a 
Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Doktori Iskola Bizottságáuak tagja, a 
Semmelweis Egyetem Habilitációs bizottságának tagja, az Országos Akkreditációs Bi
zottsági tagja, az Országos Szakvizsga Bizottság tagja, a Magyar Gyógyszerész Kama
ra alapító tagja, az elnökség tagja, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudomáuyi 
Kar zárószigorlatán elnöki teendó1cet látott el 

A SOTE felterjesztésre címzetes egyetemi docenssé, majd címzetes egyetemi tanár

rá nevezték ki 
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Kitüntetései: Kiváló Gyógyszerész (1979), Hintz György Emlékérem (1985), Hon
védelmi Miniszter hadnagyi rangban rehabilitálta (1994), Vitézi Rend IL Világháborús 
Emlékérem (1998), MGYK Pro Homine Nobile Pharmaciae Emlékérem (2000), Rich
ter Gedeon Rt Richter Centenáriumi Emlékérem (2002), Szegedi Tudományegyetem 
Aranydiploma (2002), MGYT Kazay Emlékérem (2002), Magyar Köztársaság Ezüst 
Érdemkereszt (2003) 

1975 január 3-án másodszor nősült, felesége dr. Kenéz Mária gyógyszerész, az 
EGIS Gyógyszergyár Rt nemzetközileg elismert törzskönyvezési vezetője. 1975 de
cember 17-én született fia, Ádám Zoltán 2000-ben kapott gyógyszerész diplomát, jelen
leg - nrint egyetenli gyakornok - a Semrnelwt:is Egyeten1 Gyógysze1észeti Intézetében 
dolgozik 

A Teremtő Istenben hívő ember volt Mindvégig a Magyar Királyi Honvédségnél le
tett esküjéhez tartotta magát, ezért soha sem volt politikai párt tagja, és hivatásos anti
kommunista felfogású maradt 

A földi léttől 2003. október 22-én késő este vett búcsút 
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Dr. Écsy Zoltán 

1928-

Gyakorló gyógyszerész, az OGYI gyógyszerismertető 
főmunkatársa, a SOTE GYTK oktató gyógyszerésze, 
Az MGYT alelnöke, a FIP Officinai Szekció .elnöksé
gének tagja. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1999-ben tüntették ki. 

1928. december 14-én Budapesten született Gyógyszerészi diplomáját 1951-ben sze
rezte meg jeles eredménnyel a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. 1973-ban 
„gyógyszerhatástan-toxikológia". 1981-ben pedig „gyógyszerügyi szervezés" tárgykör
ben nyerte el a szakgyógyszerészi képesítéseket 1977-ben „summa cum laude" minő
sítéssel avatták gyógyszerész doktorrá 

A gyógyszerészi oklevelének megszerzését követő évtó1 a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei fanács Gyógyszertári Központjánál mint gyógyszertárvezető működött Ezen 
idő alatt minden évben oktatója volt az államvizsgára készülő egyetemi hallgatóknak, 
ill a kötelező nyári gyakorlatát teljesítő egyetemi hallgatóknak; összesen több mint 40 
fő oktatója volt Tanítványai közül egyetemi tanári címet, gyógyszerész doktori minősí
tést számosan szereztek, s többségük a gyógyszerészet területén ma már vezető állást 
tölt be 

A megyében 1953-tól beinduló gyógyszerész továbbképzések konferencia vezetője 
ill rendszeres előadója volt gyógyszertechnológia ill gyógyszerhatástan témakörök
ben 1976-tól az Orvostovábbképző Intézet felkérésére rendszeres előadó volt a 
„Gyógyszerhatástan" ill a „Gyógyszerügyi szervezés" szakgyógyszerész eló1cészítő 
tanfolyamokon Az Országos Gyógyszerészeti Intézet külső munkatársaként gyógyszer
ismertető „munkatárs", majd „főmunkatárs" az 1970 és 1990 közötti időszakban. 

A gyógyszerészi tudományok területén működését számtalan tudományos előadás, 
publikáció ill tankönyv jelzi 

1997-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kará
nak „oktató gyógysze1észe" kitüntető címet kapta 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezeté
nek elnöke 1968-tól 1978-ig, amikor az MGYT Országos Vezetősége a Társaság titká
ri funkciójával bízta meg. Háromszori újraválasztás után 1991-96-ig a Társaság alelnö
ki posztját töltötte be 

A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetségben (FIP) is aktívan tevékenykedett: 1984-
ben a Szövetség Officinai Szekciója 8 tagú elnökségének tagjává választották, majd a 
négy év lejárta után újabb négy évre bizalmat kapott 
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A Kazay Endre kitüntetésen kívül számos elismerésben részesült, többek között a 
Minisztertanács a „Kiváló Gyógyszerész" címmel tüntette ki, az egészségügyi minisz
ter Batthyány-Strattmann Díjban részesítette, az MGYT elnöksége a I ársaság Tisztelet
beli Szenátusának elnökségi tagjává választotta, a Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége „Életmű Díj" -ja! ismerte el szakmai munkásságát 

Jelenleg a miskolci Pátria Gyógyszertár Bt személyi jogos gyógyszertárvezetője
ként aktívan működik 
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Dr. Erdei Tibor 

1926-1998 

A Medimpex Gyógyszer-külkereskedelmi Vdllalat ve
zérigazgatója, a Pharmatrade Külkereskedelmi Válla
lat vezérigazgatója. 
C egyetemi docens, az MGYT elnökségének és az 
OGYI szakmai kollégiumának tagja. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1991-ben tüntették ki. 

1926 november 21-én született Hajdúböszörményben, szegény, hétgyermekes család 
legkisebb gyermekeként Borbélymester édesapját 1939-ben elveszítette, így gimnáziu
mi tanulmányai költségeit tanításból fedezte 

A II Világháború megpróbáltatásait követően felkerült Budapestre és a Pázmány Pé
ter Tudományegyetemen kezdte meg tanulmányait, ahol 1950-ben szerzett gyógyszeré
szi diplomát A röviddel azelőtt megalakult Medimpex Gyógyszer-külkereskedelmi 
Vállalathoz helyezték, ahol gyógyszerész-szakértőként tudományos és műszaki kérdé
sekkel foglalkozott Rövid Külkereskedelmi minisztériumi kitérő után, 1953-ban mint 
kereskedelmi főosztályvezető visszakerült a Medimpexhez, ahol 1965-ben igazgatóhe
lyettessé nevezték ki, majd 1968-tól 1983-ig vezérigazgatóként tevékenykedett Ezen 
időszak egybeesett a magyar gyógyszeripar lendületes fejlődésével és ez alatt a 
Medimpex kiváló nemzetközi hírnévre tett szert 1983-tól az újonnan megalakult, a 
gyógynövények és gyógyhatású termékek külkereskedelmére szakosodott Pharmatrade 
Külkereskedelmi Vállalatot irányította, 1989-es nyugdíjba vonulásáig 

1974-ben egyetemi doktori címet szerzett Disszertációjában „A gyógyszer- és 
gyógynövényexpmt 25 éves eredményei és tapasztalatai (1950-1975)" címmel össze
foglalta korábbi munkássága eredményeit 

1967-tól tevékenykedett a Magyar Gyógyszerészeti Társaságban. 1986-ban az el
nökség tagjává választották Munkája elismeréseként a I ársaságtól megkapta a Than 
Károly, a Richter Gedeon, az Issekutz Béla, a Kazay Endre, valamint a Societas Phar
maceutica Hunga1ica emlékérmeket 

1970-ben lépett be a Magyar Agrá1tudományi Egyesületbe, ahol a Keitészeti Társa
ság Gyógynövény-termesztési Szakosztályának vezetőségi tagjává választották 

Hosszú évtizedeken keresztül, nyugállományba vonulását követően is részt vett a 
gyógyszerészképzésben, továbbképzésben, az Országos Szakképesítő Bizottság mun
kájában Számos doktori értekezés bírálója volt a gyógyszerügyi szervezés szakágban, 
melyek témája a gyógyszer-külkereskedelem, a nemzetközi kapcsolatok, a közgazda
ságtan gyógyszerügyi vonatkozása volt A gyógynövény- és drogismeret tárgykörében 
a vadon termő gyógynövények begyűjtése és termesztése volt a szakterülete E tárgyak-
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bál speciálkollégiumokat vezetett, illetve számos publikációt jelentetett meg a Gyógy
szerészet és a Külkereskedelem című lapokban 

A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Külkereskedelmi Tanszéke, illet
ve a Közgazdasági fovábbképző Intézet ugyancsak gyakran kérte fel gyógyszeripari, 
gazdasági, külkereskedelmi jellegű, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó disszertáci
ók opponenseként 

1981-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen az oktatásban kifejtett ered
ményes tevékenysége elismeréseként az egészségügyi miniszter címzetes egyetemi do
cens cfmmel tüntette ki 

I 984- I 990 között - a testület 111egszűnéséig - részt vett az 01szágo:s Gyógyszeré
szeti Intézet Szakrnai Kollégiumának munkájában 

Tevékenysége egybeesett a nagy hagyományokkal rendelkező magyar gyógyszer
ipar és gyógyszer-külkereskedelem fellendülésével. Azokban az évtizedekben a gyógy
szeripar a gazdaság húzóágazata volt, a Medimpex az egyike volt a legsikeresebb kül
kereskedelmi vállalatoknak A Pharmatrade-beli munkássága idején a természetes illet
ve a növényi eredetű hatóanyagok, gyógytermékek, gyógyteák reneszánsza kezdődött, 
amelyet a cég sikeres tevékenységében jól kamatoztatott 

Tudatosan és rendszeresen támogatta a hazai gyógyszerésztudomány fejlődését 
Számos MGYI rendezvény, több egyetemi professzor és oktató kapott támogatást a ve
zetése alatt álló Medimpextó1, hogy tudományos eredményeiket nemzetközi fórumokon 
publikálhassák I öbb rangos szakmai kiadvány köszönheti megjelenését ennek a szpon
zo1i tevékenységnek A hazai gyógyszertársadalom szá1nos kimagasló személyiségének 
karrierje indult annak idején a Medimpexnél, sók ma is szeretettel gondolnak az ott töl
tött évekre 

Rendkívül szerény, szinte puritán 1nódon élt Mindig fontos 1na1adt szá1nára a szü
lőföld, a hajdúsági táj és az emberek, a családi gyökerek A magas beosztásból adó
dó szakmai lehetőségeit a rászorulók segítésére használta, gyógyszergondokkal hozzá 
báttan lehetett fordulni, mindig megpróbált segíteni 

Dl: Erdei Tibor több mint negyven éves munkásságát - mind a külkereskedelemben 
kifejtett tevékenységét, mind a gyógyszerészeti tudományokban elért eredményeit -
számos szakmai és jelentős kormánykitüntetéssel honorálták Kiváló gyógyszerészi cí
met kapott, míg életműve elismeréseként, 1989-ben, nyugállományba vonulásakor meg
kapta a Szocialista Magyarországért Érdennendet 
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Dr. Fritz Gusztáv 

1895-1978 

Orvos, egyetemi tanár, az Egészségügyi Minisztérium 
Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóság Orvos, 
tudományi Osztályának vezetője, a Gyógyszeripari 
Központ Orvostudományi Központjának helyettes ve
zetője .. Az Egészségügyi Tudományos Tanács Gyógy
szertörzskönyvezési Biwttságának alelnöke. A Gyógy-

szereink e. lapfőszerkesztője. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1970-ben tüntették ki. 

Fhtz Guwáv 1895 november 16-án született Mint diákot, az l Világháború az olasz 
frontra sodorta. Sebesülések, operációk után 1919-1920-ban már az egyetemen gyakor
nokként dolgozik Orvosi diplomáját 1921-ben szerzi meg Budapesten, majd tanár
segéd. 1923-28 között Svájcban, Hollandiában, Németországban és Angliában neves 
professzorok mellett dolgozik, bővíti tudását, tágítja szemléletét Közben 1926-ban az 
Orvosi Kar magántanári címmel ruházza fel. 1928-tól Vámossy professzor adjunktusa 
1939-ben címzetes rendkívüli tanári, 1959-ben a budapesti Orvostudományi Egyetemen 
egyetemi tanári kinevezést kap Mint egyetemi tanár, 1970-ben vonul nyugdíjba 

Szaktudományát, a gyógyszertan! lendületes szellemmel, fiatal lelkesedéssel, s egy
ben egy tevékeny élet tapasztalataiból leszűrt bölcsességgel oktató tanár volt. Gazdag 
életútjából a gyógyszerészek nagy része előtt az a legismertebb, hogy az egyetemen a 
harmincas évek közepétó1 elsó1::ént adott elő gyógyszerészhallgatók részére kísérletes 
gyógyszertan! és az ő úttörő munkássága nyomán honosodott meg a gyógyszerészek 
korszerű farmakoterápiás szemléletét kialakító gyógyszerhatástani oktatás 1938-ban 
Három évtizeden át tanított 

A Magyar Gyógyszerésztudományi I ársaság kiadásában jelent meg Gyógyszer
hatástan könyve 1938-ban, a gyógyszerészek és gyógyszerészhallgatók részére, a szük
séges anatómiai, élettani és kórtani alapfogalmakkal Tevékenységével és szemléletével 
nagymértékben jámlt hozzá, hogy a gyógyszerképzés korszerű szemlélete érvényesül
hessen, hogy a gyógyszerész a gyógyszer szakértőjévé váljon. Sokat tett a gyógyszerész 
farmakoterápiás tanácsadó feladata és felelőssége kibontakoztatásáért A "Gyógysze
rész továbbképzés" sorozatban két Gyógyszertan könyve jelent meg 

Életében az egyetemi oktatás 30 éve pályájának gerincét jelenti, de tevékenységének 
csak egy részét Kemény munka és áldozatok árán jutott el ana a szakínai magaslatra, 
ahonnan egyénisége, átfogó tudása más területeken is irányító hatású volt 

Egyik alapítója és aktív tagja a Magyar Gyógyszerésztudományi I ársaságnak, l 950-
tó1 az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóság Or
vostudományi osztályának vezetője. Átszervezés után, 1951-ben a Gyógyszeripari Köz
pont Orvostudományi Központjának helyettes vezetője. Az Egészségügyi I udományos 
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Tanács Gyógyszertörzskönyvezési Bizottságának bosszú időn át tagja, majd alelnöke 
Az 1950-ben életre hívott Gyógyszereink c lap alapításában is elévülhetetlen érdemei 
vannak. Annak haláláig főszerkesztője volt, s irányítója ugyanannak a szemléletnek, 
amelyet az egyetemen az oktatásban is megvalósított: a korszerű, tárgyilagos far
makoterápia megteremtésének Ugyancsak 1950-tó1 társzerkesztője volt a „Therapia 
Hungarica"-nak Az Egészségügyi Minisztériumban végzett több évtizedes munkája so
rán is érvényesítette szakínai elveit, jelentős segítséget nyújtva az országos gyógyszer
ellátáshoz 

D1: Fritz Gusztávnak az egyetemi oktatásban, a gyógyszerészek képzésében, az or
vosok gyógysze1te1ápiás szenllélelének állandó fejlesztésében, a ko1sze1ű·, tudo1nányos 
gyógyszerismertetés megteremtésében és irányításában, a gyógyszergyártás egészség
ügyi felügyeletében, egészségügyi minisztériumi irányításában betöltött szerepe foglal
ja össze a tudós, szakmai irányító egyéniségét és munkásságát, munkatársainak, tanít
ványainak, barátainak tisztelő szeretete és megbecsülése pedig az embert 1955-ben Ér
demes Orvos, 1965-ben a Munka Érdemrend arany fokozatával tünteti ki az Elnöki Ta
nács A Kazay Endre Emlékéremmel 1970-ben tüntették ki 

D1: Fritz Gusztáv professzar 1987 december 13-án hunyt el, az Óbudai temetó'ben 
december 27 -én temették 
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Dr. Görög Sándor 

1933-

Vegyész, akadémiai doktor. C. egyetemi tanár, az MTA 
rendes tagja, az MTA Kémiai Osztály elnöke. 
A Richter G. Rt. kutatási analitikai igazgatója. 
Az MGYT alelnöke, az Analitikai Szakosztály elnöke, 
a Tudományos Bizottság elnöke. Az Acta Pharmaceu
tica Hungarica főszerkesztője. 

A PhHg. VIIL szerkesztő bizottságának társelnöke. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1999-ben tüntették ki. 

Szombathelyen született 1933 december 27-én Elemi és középiskolai tanulmányait 
Szombathelyen és Kőszegen végezte. A Szegedi Tudományegyetemen szerzett vegyész 
diplomát 1957-ben Az egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézetében doktorált 
1959-ben 

Ugyenebben az évben a Kóbányai Gyógyszerárugyár (ma Richter Gedeon Rt) mnn
katársa lett, ahol azóta is dolgozik 1959 és 1961 között a Központi Analitikai Labora
tóriumban tevékenykedett, majd 1961-től kezdve a kutatásban dolgozott analitikusként 
különböző pozíciókban 1976 és 1992 között az Alkalmazott Fizikai-kémiai Kutatóla
boratórium vezetője, 1986 és 1992 között a Szerves Kémiai Kutatási Főosztály vezető
je is volt 1992-tó1 1998-ig kutatási analitikai igazgató volt 1999 óta tudományos ta
nácsadó 

Kutatómunkájának fő területe a gyógyszeranalitika, különös tekintettel a szteroidok 
analitikájára, a gyógysze1 kutatás-fejlesztés alátámasztása analitikai módszerekkel, 
gyógyszerek szennyezéseinek szerkezet-felderítése és mennyiségi meghatá1ozása Tu
dományos eredményeit kb 170 tudományos dolgozatban, 11 könyvben és 7 könyvfeje
zetben foglalta össze Rendszeres előadója, számos esetben plenáris előadója szakterü
lete hazai és nemzetközi tudományos konferenciáinak 

A kémiai tudományok kandidátusa tudományos fokozatot 1968-ban, a kémiai tudo
mányok doktora fokozatot pedig 1973-ban nyerte el 1987-ben a Magym Tudományos 
Akadémia levelező, 1995-ben pedig rendes tagjává választották 

Fontosabb funkciói tudományos testületekben: 
- Magyar Tudnmánym Akadémia. 1989 és 1996 között a Kémiai Osztály elnökhe

lyettese, 1999 óta elnöke 
- Magyar Gyógyszerészeti Jarsaság az Analitikai Szakosztály elnöke 

(1975-1983), a Társaság alelnöke (1992-1996), a Tudományos Bizottság elnöke 
(1995-2002), az „Acta Phaimaceutica Hungarica" főszerkesztője (1988-2000), az Or
szágos Vezetőség és a Társaság Tiszteletbeli Szenátusa elnökségének tagja 

- Magyar Kémikusok Egyesülete. 1989 és 1995 között az Analitikai Szakosztály el
nöke 
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- Európai Gyógyszerésztudományi Szövetség (EUFEPS) .. az Ipaii Bizottság tagja 
(1995-2000) 

- Európai Kémikus Egyesületek Szövetsége (FECS) az Analitikai Divízió tanácsá
nak és elnökségének tagja (1990-2000) 

- Eurvpean Grvup for Pharmaceutical and Bioanalytical Chemistry. alelnök 1997-
A „ Irends in Analytical Chemistry" és a „Tourual of Phaimaceutical and Biomedical 

Analysis" c. folyóirat társszerkesztője ill szerkesztő bizottsági tagja Tagja az „Acta 
Phmmaceutica Hungmica" és a „Kémia újabb eredményei" szerkesztő bizottságainak 
A VIII Magyar Gyógyszerkönyv sze1kesztóbizottságának társelnöke 

1975 óta a Senunelweis 01vostudo111ányi Egyeten1 e. egyeterni tanára. Rendszeresen 
oktat itt és más egyetemeken (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Universidad Vigo). 

Fontosabb kitüntetései: Széchenyi-díj, Gábor Dénes-díj, Kazay Endre, Schulek 
Elemér, Than Károly, Szebellédy László, Koritsánszky Ottó, Mmkusovszky Lajos, 
Societas Pharmaceutica Hungarica emlékérem 
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Dr. Horváth Dénes 

1913-

Gyakorló gyógyszerész, vezető szakfelügyelő, azOGYI 
gyógyszerismenetője. 

A Gyógyszerész Szakcsopon alelnöke, az MGYT alelc 
nöke, az MGYT Győr-Sopmn Megyei Szervezetének 
elnöke .. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1972-ben tüntették ki. 

1913. május 30-án született Lövőn, ahol édesapjának gyógyszertára volt Itt végezte az 
elemi iskolát A gimnázium első négy osztályát Szombathelyen a premontreieknél jár
ta, majd a felső éveket Sopronban a Liceumban végezte .. Itt is érettségizett 

1931 július l-én lépett a pályára édesapja gyógyszertárában gyakornokként A bu
dapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen 1935.. júniusban kapott gyógyszerészi 
oklevelet, majd d1: Mozsonyi Sándor professzor meghívására a Gyógyszerészeti Inté
zetbe került Itt készítette el egyetemi doktori értekezését a sebészeti kötözőszerek 
tárgykörből 1937 júniusában „summa cum laude" minősítéssel avatták gyógyszerész
doktoná 

1937 októbertó1 1938 december 31-ig karpaszományos önkéntesként szolgált, 
előbb a budapesti Alkotás utcai kórházban, majd a Gyáli úti Honvéd Közegészségügyi 
Intézetben volt 1939. január I-vel ment haza Lövőre apja segítésére A gyógyszertárat 
1940 júliusában vette át Ez évben megnősült A háború első éveiben mint egyedül dol
gozó gyógyszerészt két ízben is mentesítették, mig végül 1942 nyarán orosz hadműve
leti területre vitték Elóbb zászlósi rangban egy tábori laboratórium vízvizsgálója, majd 
egy hónap után a Keleti Megszálló Csoport Parancsnokság orvosfőnöke mellé helyez
ték gyógyszerügyi előadóként 13 hónapos frontszolgálat után a lövői elöljáróság ismé
telt kérésére hadnagyként szerelt le Frontszolgálatáért Signum !audis kitüntetést kapott 

A lövői Segítő Mária gyógyszertárát az államosításig vezette. Családjával a háborús 
események miatt sem hagyta el Lövőt A gyógyszertát állandóan mú1cödött 

1950 szeptemberében Sopronba helyezték át a Fő téri 5/14 (volt Angyal) gyógyszer
tátba vezetőnek A helyére került kollégának lakásuk egy részét. kívánsága szerint átad
ta Családjával továbbra is Lövőn maradt 1952 november I-vel Győrbe helyezték 
gyógyszerész szakfelügyelőnek, majd 1955-ben - amikor szakfelügyelő társát megyei 
(tiszti) főgyógyszerésszé nevezték ki - ő lett a vezető szakfelügyelő 1958-ban a Győri 
Tanács szakfelügyelő gyógyszerész részére kiutalt egy lakást Több mint 7 éves ingázá
sát megunva, kérte felmentését és Sopronba helyezését Szeptember I-vel nevezték ki a 
soproni 5/19 gyógyszertár vezetőjévé. Itt az eddig lakott családi házukat többszörös cse
rével foglalhatták el Itt már a családdal együtt volt 1958-ban az Országos Gyógysze-
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részeti Intézet gyógyszerismertetője lett, s ezt mint főmunkatárs nyugdíjazásáig, majd 
mint a gyógyszertáti központ nyugdíjasa 1992-ig végezte 

1960-ban az MTA felvette kandidatúrára az addigi munkássága alapján. A víztartal
mú kenőcsök párolgási sebességének vizsgálatával foglalkozott A témakörbó1 különbö
ző konferenciákon előadásokat is tartott. Az előírt vizsgákat (nyelv, ideológia, gyógy
szerészet) sikerrel letette, kísérleti eredményeinek matematikai ábrázolásához több idő 
kellett volna. Miután a betegektó1 sem tudott egy időre megválni, a gyógyszerisme1 te
tés is időigényes volt és közben a gyógyszertáti asszisztens intézetben is oktatást vál
lalt, lemondott kandidátusi disszertációjának összeállításáról 

1970. február l-én az 5/19 gyógyszertárat új helyen, új épületben, felszerelve, 
Szebellédy László gyógyszertá1ként nyitotta meg. Ez a gyógyszertár látta el a város 
ügyeleti szolgálatát is Innen ment nyugdíjba 1981 január 31-én. Azóta az 5/20 sz sop-
10ni gyógyszertátban - melyet a leánya vezetett- e!ó'bb a központ nyugdíjasaként, majd 
családtagként gyógyszerész. A gyógyszertárak magánosításakor a gyógyszertárat meg
vehették és a gyógyszertár címét Lövőró1 elhozva Segítő Mária gyógyszertátként üze
meltetik 

Élete smán az egyetemtől arany, gyémánt és vasoklevelet kapott és a SOTE Gyógy
szerésztudományi Kar oktató gyógyszerésze címnek is a birtokosa A Gyógyszerész 
Szakcsoport működésének utolsó ciklusában és a helyére lépő Magyar Gyógyszerésze
ti Társaság működésének első ciklusában országos alelnök volt A Győr-Sopron Megyei 
Szervezetnek hosszabb ideig volt az elnöke A Társaság alelnöki pozíciójáról Jeköszön
ve a Kazay Endre Emlékéremmel tüntették ki. Hosszú pályafutása során még 19 kitün
tetést kapott, melyek közül a legutóbbi a Nikolics Emlékérem és a Sopron vátos Önkm
mányzatától kapott Sopronért Díj Gyógyszerészi hivatása jelentős eseményének tartja, 
hogy 1965-ben - d1: Ragettü fáno1 békés megyei és dl'. Németh Mikló1 baranya megyei 
főgyógyszerészekkel hármasban újra indították a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyt, 
amely azóta is évenként megrendezésre kerül 

A Fő téri gyógyszertár épülete - miután a műemlékvédelem felújította - átalakítva 
gyógysze1tárnak már nem volt alkalmas Itt rendezték be dr. Nikolie1 Kámllyal és a 
Liszt múzeum akkori igazgatójával d1: Do111onko5 Ottóval a Semmelweis Orvostörténe
ti Múzeum és Könyvtá1, valamint a Győr-Sopron Megyei Gyógyszertári Központ támo
gatásával az első Patikamúzeumot 

Sopronban a gyógyszerészek a továbbképzésre is nagy súlyt helyeznek Az 
Orvostovábbképző Intézet irányításával itt indult meg az intézményes oktató gyógysze-
1ész továbbképző tanfolyam, amely később, mint gyógyszerész továbbképző tanfolyam 
a magánosításig évente megrendezésre került Élete 90 évéró1 önéletrajzírása a Magyar 
gyógyszerészek, magyai soISok c könyvben a Dictum kiadásában, mint gyógyszerészi 
antológia jelent meg 
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Dr. Kedvessy György 

1914-2002 

Akadémiai doktor. Intézetvezető egyetemi tandr, il 
SZOTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, az egye
tem rektorhelyettese. 
A Ph Hg. VII. Gyógyszertechnológiai Albizottság el
nöke, az ETT tagja. 
Az MGYT elnöke, az MTA Gyógyszerészeti Bizottságá

nak tagja, az EDSZ alelnöke; 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1980-ban tüntették ki. 

Budapesten született 1914. május 25-én. Középiskolai tanulmányait a nagyhírű budai 
cisztercita gimnáziumban végezte, ahol elsősorban a matematika és a nyelvek keltették 
fel érdeklődését A gyógyszerészi pályát egy közeli rokona tanácsára választotta, aki 
teveli gyógyszertárának vezetésére utódjának gondolta A teveli gyógyszertár átvételé
re azonban nem került s01, mert a fiatal Kedvessy György eljegyezte magát a tudomány
nyal, és a végzés után di: Mozsonyi Sándor professzor meghívását elfogadva a Pázmány 
Péter Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézetének díjtalan gyakornoka lett Szak
mai és tudományos pályája töretlenül ívelt felfelé. A gyógyszerészi oklevelet 1936-ban 
szerezte meg, 1938-ban már egyetemi doktorrá avatják és 1944-ben egyetemi magánta
nár lesz. A szegedi Gyógyszerészeti Intézet tanszékvezető egyetemi tanári beosztását 
1959-ben nyeri el, miután tanszéki elődje, dr. Dávid Lajos professzor 1958-ban nyuga
lomba vonul 

A ma gyógyszerésze di: Kedve11y Györgyöt mint a szegedi egyetem nagyhírű, nagy 
tekintélyű tanárát ismeri. Valóban, Szegeden teljesedett ki oktató és kutatói személyisé
ge, itt nyílt lehetősége arra, hogy kutatási elképzeléseit mruadék nélkül megvalósítsa, 
hogy tudományos múnelyt szervezzen, iskolát teremtsen 

Szóljunk először néhány mondatot dr. Kedve11y Györgyről, a kiemelkedő oktatóról 
Az Ő tanszékvezetése alatt a gyógyszertechnológia valóban fő tárgy volt Minden esz
közzel biztosította, hogy a hallgatók komolyan vegyék a tárgyat és a lehető legjobban fel
készüljenek nemcsak a vizsgákra, de a szakma lelkiismeretes művelésére is Az előadá
sok nagy részét maga tartotta, de ugyanakkor lehetőséget biztosított munkatársainak is, 
hogy a tantermi előadások tartásában gyakorlatot szerezzenek. Előadásaira nagyon gon
dosan készült és nagy súlyt fektetett a szemléltetésre .. Munkatársai kezdetben epidiasz
kóppal vetítették a dokumentációs anyagot, majd az egyre tökéletesedő diavetitó1cet hasz
nálták Rendkívül gazdag, több ezer diapozitívbó1 álló gyűjteményt készíttetett az elő
adási anyag színesebbé tételéhez, könnyebb és jobb megértéséhez E páratlan gyűjte
mény alapján meg lehetne írni a gyógyszertechnológia 20. századi fejlődéstörténetét 

Elsó1c között volt, aki írásvetítőt használt az előadásaihoz, hogy a hallgatók a jobb 
világítási viszonyok mellett jegyzetelni tudjanak Önzetlenségére és kollegialitására jel-
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lemző, hogy bár az üásvetítőt intézeti hitelkeretből vásároltatta, de a tanteremben he
lyeztette el és más előadóknak is megengedte az írásvetítő használatát 

Gyakori látogató volt a hallgatói laboratóriumokban Ilyeírkor természetesen nem
csak a hallgatók munkáját és felkészültségét ellenőrizte, hanem a gyakorlatok megfele
lő eló1cészítését és a gyakorlatvezető tevékenységét is Szorgalmazta, hogy minden gya
korlattípusból legyen gyakorlati jegyzet vagy feladatkönyv Itt is a professzor járt eló1 
személyes példamutatással. Tudván azt, hogy a hallgatók egy el nem hanyagolható ré
sze nem tud jegyzetelni, előadásainak anyagát jegyzet formában kiadta. E jegyzet alap
ján írta meg taírkönyvét, melynek első kiadása 1963-ban jelent meg Ezt két újabb ki
adás követte, n1ajd 1971-ben egy lényegesen átdolgozott, az újabb h."Utatási eredmények
kel kiegészített 4 kiadás került a hallgatók és az érdeklődő kollégák kezébe A Gyógy
szertechnológia című taírkönyv a budapesti karon is kötelező taírkönyv volt 

A vizsgákon sokat követelt Nem tűrte a felkészületlenséget, az alapvető ismeretek 
hiányát Nagy gondot fordított rura, hogy a hallgatók mondanivalójukat, pontosan, sza
batosan fogalmazva adják elő A szép feleleteket, a gondos felkészültséget, az alapos 
tárgyi tudást nagyra értékelte 

Szorgalmazta, hogy a kiváló hallgatók kapcsolódjanak be az intézeti diákköri mun
kába. Számos jó felkészültségű hallgatónak biztosította a kutatómunka lehetőségét A 
hallgatóság ezt komolyan vette, megtiszteltetés volt a Kedvessy-intézetben diákkörös
ként dolgozni Az intézet diákkörös hallgatói mindig szép eredménnyel szerepeltek a 
helyi és országos diákköri konferenciákon. Számos diákkörös hallgató a végzés után to
vább folytatta a kutatást és megkezdett munkáját doktori disszertációvá fejlesztette Sok 
fiatalnak biztosított kétéves minisztériumi gyakornoki ösztöndíjat, és a gyógyszertári 
központok vezetőségét is biztatta, hogy anyagilag is támogassák a doktorálni szándéko
zó fiatal kollégák munkáját 

Ez a témakör már átvezet bennünket dr. Kedvessy György életművének másik fon
tos területére, a tudományos kutatómunkához. Pályafutása kezdetén, a budapesti inté
zetben gyógyszer ellenőrzéssel foglalkozott, összetett készítmények hatóanyag tartalmá
nak kvantitatív meghatározását dolgozta ki. Ez a terület akkor mind elméleti, mind gya
korlati szempontból kiemelkedő fontosságú volt Új, figyelemre méltó analitikai eljárá
sait zömmel külföldi szaklapokban közölte, így a nemzetközi tudományos körök hamar 
megismerték a nevét és nagyra értékelték munkáját Ezekből az eredményekbó1 állítot
ta össze magántanári értekezését és e kutatásai alapján írta meg első könyvét, a Gyógy
szervizsgálat című monográfiát, mely már a háború után, 1947-benjelent meg Könyve 
elé akkori tanszékvezetője, d1: Mozsonyi Sándor professzor írt meleg hangú előszót 

Ez a könyv két szempontból is figyelemre méltó. Egyrészt azért, mert kb másfél-két 
évtizeddel megelőzte a hasonló témakörű német és amerikai monográfiákat, másrészt pe
dig azért, mert rendkívül jó érzékkel, bámulatra méltó előrelátással ismerte fel azokat a kor
szerű analitikai módszereket, melyeket - sokszor évtizedek múlva - sikerrel fog alkalmaz
ni a gyógyszerellenőrzés Könyvében külön fejezetet szentel a polarimetriának, refrakto
metriának, spektrálanalízisnek, a kapilláranalízisnek és kromatográfiás módszereknek 
Ezek a korszerű fizikai kémiai módszerek akkor még fejlődésük és elterjedésük kezdetén 
voltak, de Kedve> sy már akkor felismerte az e módszerekben rejlő hatalmas lehetőségeket 
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Az ötvenes évektó1 datáljuk a gyógysze1technológia „nagy" évtizedeit Ekkor in
dultak meg azok a célirányos kutatások, melyek a gyógyszergyártás tudományát elmé
letileg megalapozták, korszerű fizikai kémiai módszerekkel felszerelték és kiemelték 
az empíria birndalmábóL E kutatások révén vált a gyógysze1technológia a múlt század 
80-as, 90-es éveiben a gyógysze1kutatás „húzó ágazatává" Ebben a munkában jelen
tős é1demei vannak dr. Kedve> sy Györgynek és az iiányítása alatt működő szakmai mű
helynek 

A vezetése alatt működő iskola tudományos munkájára a tematikus gazdagság, az új 
módszerek keresése és alkalmazása, valamint a gyakorlati hasznosíthatóság igénye volt 
jellemző„ Négy kutató csoportot hozott létre és irányított negyedszázados kutatás-sze1-

vező, iskola-teremtő tanszékvezetése során Az (időben) első kutatócsoport a rektális 
gyógyszerformákkal foglalkozott, számos új alap- és segédanyag bevezetésére tett ja
vaslatot, feltérképezte a hatóanyagok szabaddá válásának folyamatát, a liberációt befo
lyásoló tényezőket E témakörbó1 publikált eredményekre még az elmúlt években is hi
vatkoztak német és olasz szerzők A második munkacsoport a szilárd gyógyszerformá
kat, föként a tablettákat és bevont tablettákat (drazsékat) kutatta .. (E kutatások jelenleg 
is folynak) A harmadik csopo1t a kolloid gyógysze1fmmák - kenőcsök, krémek, gélek, 
szuszpenziók, emulziók- szerkezetével, tulajdonságaival, valamint biofarmáciai aspek
tusaival foglalkozott és foglalkozik jelenleg is. A negyedik csoport témája a pornk ke
verése, a homogén eloszlás feltétel-rendszerének megismerése volt, majd ez kiegészült 
a csoport jelenlegi témájával: a vízben rnsszul oldódó hatóanyagok oldékonyságának 
növelésével. 

A kívülálló szemében talán a sokat markolás, az elap1ózódás benyomását kelti az 
előbbi felsorolás Ez nem helytálló, me1t dr. Kedve11y György csak olyan feladatokat il
lesztett a tanszék kutatási prngramjába, amelyek aktuális voltáról meggyőződött A fel
sorolt gyógyszerfo1mák vagy a kisüzemi, vagy az ipari gyógyszergyá1tás fontos rend
szerei voltak, esetleg mindkettő számára fontos volt a tudományos megalapozás, a mi
nőségi követelményrendszer kidolgozása és a fizikai kémiai, kolloidikai, mikrobiológi
ai stabilitás feladatainak megoldása Tegyük hozzá, hogy a felsorolt technológiai jelen
ségekkel kapcsolatosan hazai szakirndalom egyáltalán nem volt, külföldi fonásmunka 
is alig akadt 

A tematiku1 gazdagság Az intézetben eredményes anyagszerkezeti kutatások - pl. a 
polimorfia vizsgálata, a kristályok deformációs viselkedése, koherens sze1kezetek letö-
1ése és regene1ációjának tanulmányozása - folytak. Figyelenne méltó eredmények szü
lettek a művelettan területén is, a szűrés, az öntéses kúpgyártás, a cukormentes és film
drazsírozás, a porlasztó szárítás műveleti paramétereinek optimálása említendő itt„ Fon
tos és kiemelt téma volt a kolloidikai stabilitás - szerkezet szilá1dulás, utókeményedési 
folyamatok - tanulmányozása. A 70-es években indultak el a biofarmáciai kutatások 
Számos gyógysze1fo1ma in vitrn hatóanyag leadását vizsgálták meg az intézetben és 
dolgoztak ki technológiai megoldásokat a biológiai hasznosíthatóság optimálásárn 

Új módszerek bevezetése Kedvessy professzor nevéhez füződik a hazai gyógyszeré
szeti ieológiai kutatások elindítása. Ő alkalmazott előszö1 pásztázó elektronmikroszkó
pot a szilárd gyógyszerformák vizsgálatában Hazai vonatkozásban az elsólc között volt, 
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akik felismerték a termikus analízis, a röntgendiffrakció és az elektrondiszperziós 
mikroanalízis helyét és fontosságát a technológiai kutatásokban 

Gyakorlati alkalmazás Többen említették - te1mészetesen nem bántó éllel-, hogy 
a Kedvessy professzor vezette intézetben elsősorban elméleti kutatások folynak Ez eb
ben a megközelítésben nem helytálló, mert minden kutatás valahol a gyakorlatban gyö
keredzett, a gyakorlatból indult el 

Kedvessy professzor pályakezdő éveiben az intézeti munkája mellett egy gyógynö
vényeket forgalmazó cégnél is dolgozott Itt a háborús idólcben, amikor nem lehetett va
lódi teához hozzájutni, kidolgozott egy fermentációs eljárást, melynek során a hársfale
vélből élvezhető tea lett (Ez volt a Pantaroma tea, ami hasonló lehetett a híres-lúrhedt 

Planta teához, melynek emlékét egy dal őrzi Hubay-Vas-Ránky zenés drámájában, az 
Egy szerelem három éjszakájában.) 

Egy régi munkatársa, aki kezdő egyetemi oktatóként Kedve11y professzor mellett 
dolgozott, mesélte, hogy egysze1 a gyakorlati eló1cészítésben előfmdult felületesség - az 
elólcészítő kifelejtette a kúpból az amidazofent, amit a hallgatóknak a gyakorlat során 
meg kellett (volna) határozni - irányította a figyelmét a hatóanyag homogén eloszlatá
sának fontosságára A homogén eloszlathatóság kutatása késóbb az intézet egyik köz
ponti témája lett 

A fentieken túl a gyakmlattal való szoros kapcsolatot bizonyítja, hogy Kedvessy pro
fesszo1 jó és eredményes együttmúlcödést épített ki valamennyi hazai gyógyszergyárral 
Ez az együttműködés később külföldi gyárakra is kiterjedt Hetven felett van azon ku
tatási-fejlesztési szerződésben foglalt megbízási feladatok száma, amelyeket az intézet 
irányítása 25 évében megoldott 

Szokás manapság egy tudós nagyságát tudománymetriai mutatókban kifejezni. Dr. 
Kedve11y György munkássága e mutatók tükrében is tiszteletre méltó Három könyve 
jelent meg A mái idézett Gyógyszervizsgálat és az öt kiadást megért Gyógyszertechno
lógia mellett a fablettázás gyógyszertechnológiája a harmadik fontos monográfia .. Ezt 
dr: Selmeczi Bélával közösen írta. Tudományos publikációinak száma meghaladja a 
300-at Munkáinak összesített impakt faktora 100 felett van (Ezt az értéket a folyóirat
ok jelenlegi, ill az idólcözben megszűnt vagy átalakult folyóiratok utódainak impakt 
faktora alapján számoltuk) Az eredményeire kapott hivatkozások száma eléri az ezret 
Még 2002-ben megjelent dolgozatokban is hivatkoztak alapvető, új korszakot indító 
munkáira, holott ekkor már közel 20 éve nyugdíjban volt Számos újítás és több szaba
dalom fűződik a nevéhez. A vezetése alatt álló intézetben 100-nál több egyetemi dokto
Ii disszertáció készült el, 11 kandidátusi értekezésnek volt a témavezetője Két munka
társa akadémiai doktori fokozatot szerzett E kiemelkedő tudományos eredmények alap
ján, nagy hazai és nemzetközi elismertsége, tudományos tekintélye okán, iskola-terem
tő munkássága következményeként Akadémiánk tagjai között volna a helye. Elgondol
kodtató, hogy ezt az elismerést nem kapta meg 

Élénk és gyümölcsöző külföldi kapcsolatokat szervezett Németországból Heinz 
Moldenhauer és Michael Dittgen (később tanszékvezető professzorok) töltöttek hosz
szabb időt Szegeden. Lengyelországi technológusok közül Halina Wasiak és Jerzy 
Sotor végeztek kutatómunkát a szegedi intézetben A Ljubljanai Egyetem Gyógyszer-
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technológiai Tanszékének jelenlegi igazgatója, Stane Srcic p10fesszor, mint fiatal knta
tó két alkalommal hosszabb tanulmáuyútou volt Szegeden, az itteni kísérletei fontos ré
szét képezték akadémiai disszertációjának. Hosszú lenue felsorolni azokat a külföldi 
kollégákat, akik rövidebb tanulmányúton, tapasztalatcserén voltak Szegeden. 

Az oktató és tudományos munka mellett szólni kell d1: Kedvessy György egyetemi és 
szakmai közéleti vezetői tevékenységéró1. A Szegedi Orvostudományi Egyetem vezeté
se hamar felismerte a fiatal professzor kiemelkedő vezetői kvalitásait és 1963-67 között 
rektorhelyettesi feladattal bízta meg Ezt követően 12 éven át, 3 cikluson keresztül a 
Gyógyszerésztudományi Kar dékánja volt Dékáni idejére esik az első nagy oktatási re
fürm bevezetése Sajnos, egy nem túl vidám esemény is ide kapcsolható„ A kari bauxit
beton épület 1969-ben életveszélyessé vált, az intézeteknek ki kellett költözni Az épület 
felújítása 4 évig tartott Kedve1Sy dékán - a kar professzoraira és oktatóira támaszkodva 
- biztosította a kar működő képességét ez alatt a 4 év alatt is, lehetővé téve, hogy a mos
toha körülmények között is - apró kompromisszumokkal, de változatlan színvonalon -
folyjék az oktatás Nem szünetelt a kutatómunka sem Az akkori hallgatók úgy emlékez
nek vissza ezekre az évekre, mint valami kedves, romantikus időszakra 

Kedve s sy professzor jelentős feladatokat vállalt a szakmai közéletben, a szakmai 
szervezetekben és országos szakmai feladatok megoldásában is Éveken át volt elnöke 
az MGYT Csongrád Megyei Szervezetének Ezekben az években a I ársaság mint 
„Szakcsoport" mú1::ödhetett csak Kedvessy professzor sokat tett azért, hogy a gyógy
szerészek szakmai és tudományos szervezete visszakapja régi rangját és tekintélyét 
I öbb cikluson keresztül töltötte be a Gyógyszertechnológiai Szakosztály elnöki tisztét 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnöke 1968-1972 között Erre az időre esik a 
szakgyógyszerész képzés bevezetése, amiért d1: Kedvessy György, mint elnök-vállvet
ve számos, hozzá hasonló gondolkodású vezető gyógyszerész személyiséggel - nagyon 
sokat tett Tagja volt az V, VI és a VII. Magyar Gyógyszerkönyv Szerkesztő Bizottsá
gának Az utóbbiban a Gyógyszertechnológiai Albizottság elnöki feladatait látta el Tag
ja volt az EI"I'nek, az MTA Gyógyszerészeti Bizottságának, elnökségi tagja volt a 
MOTESZ-nek Nagyszámú, a gyógyszerészet egyes kérdéseivel és felsőoktatással fog
lalkozó eseti bizottságban is dolgozott A TMB megbízásából sokszor volt tudományos 
értekezések opponense, a bíráló bizottság elnöke vagy bizottsági tag .. 1955-tó1 haláláig 
tagja volt az Acta Pharmaceutica Hungarica szerkesztő bizottságának Számos külföldi 
szakmai és tudományos társaság, egyesület választotta tagjai sorába falán a legbüsz
kébb arra az elismerésre volt, hogy a Hallei Martin l uther Egyetem Természettudomá
nyi Kara honoris causa díszdoktori címmel tüntette ki 

Nem lenne teljes a kép, ha nem szólnánk Kedvessy professzor közéleti aktivitásáról. 
Elnöke volt a Hazafias Népfont Szeged városi Szervezetének és elnökségi tagja az Or
szágos Béketanácsnak. Több cikluson keresztül tanácstag is volt. Utolsó fontos közéle
ti megbízatása az alel.nöki funkció volt az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetében 

Az intézettel való kapcsolata nyugalomba vonulása után sem szűnt meg. Rendszere
sen bejárt az intézetbe, tanácsaira, segítségére volt munkatársai mindig számíthattak 
Rendszeres látogatója volt a kari tudományos rendezvényeknek, előadó üléseknek, nyil
vános doktori védéseknek 
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Kedves szokássá vált az intézetben (még az Ő tanszékvezetői ideje alatt), hogy az 
intézet dolgozóit a tanszékvezető névnapjukon apró ajándékkal köszöntötte. Ezt a szo
kást utódai is megtartották Ezeken a névnapi köszöntéseken is mindig részt vett 
Kedvessy professzor a nyugdíjba vonulása után is Egyre rosszabbá váló egészségi álla
pota sem gátolta meg abban, hogy volt munkatársait figyelmességével tüntesse ki és 
szeretetéró1 biztosítsa 

I úlzás nélkül elmondhatjuk, hogy a 20. század egyik legnagyobb magyar gyógysze
része volt Az a szellemi kincs, amit ránk hagyott - felbecsülhetetlen Tanítványai, mun
katársai, beosztottai kötelességtudást, lelkiismeretességet, munkaszeretete! tanultak tő
le. Páratlan szakmai tudása, munkabírása, következetessége mindig példa lesz szá
munkra 

Jelenleg a pályán mú1::ödő aktív gyógyszerészek jelentős része, talán a fele Kedvessy 
tanítvány. A tanítványok lelkiismeretes, pontos munkájában, szakmaszeretetében él to
vább Kedvessy professzor szigora, nagyfokú szakmai igényessége 

2002 december 29-én hosszú, türelemmel viselt szenvedés után hunyt el d1: 
KedveS\y György nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár, a Szegedi Tudomány
egyetem emeritus professzora, a gyógyszerészeti tudomány doktora, számos szakmai és 
állami kitüntetés tulajdonosa, hazai és nemzeíközi tudományos egyesületek tagja 

(D1: Erős István 20o:l februárban a Gyógyszerészetben megjelent megemlékezése 
alapján) 
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Dr. Kovács László 

1920-2002 

Szakfelügyelő gyógyszerész, egyetemi docens, az 
Országos Gyógyszerészeti Intézet. Gyógyszerészeti 
Főosztály főosztályvezetője. 

A Gyógyszerészet szerkesztője, felelffsszerkesztője. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1997-ben tüntették ki. 

Nagyenyeden született 1920 szeptember 17-én gyógyszerész családban. A helyi Beth
len Kollégiumban jár iskolába 1927-1939 között, 1939-ben érettségizik 

1939-ben a Bukaresti I udományegyetem Gyógyszerészi Karára iratkozik be, ahol az 
első évet elvégzi. 1940-1941-ben a kolozsvári Apostol gyógyszertárban gyakornok Ta
nulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen 1941-ben folytatja, ahol 
1943-ban gyógyszerészi oklevelet szerez. 1947-ben gyógyszerészi kémia tárgykörben 
„summa cum laude" minősítéssel gyógyszerész dokt01i címet szerez. 1954-ben elvégzi 
a gyógyszerész szakfelügyelői tanfolyamot 

1947-tó1 a Pázmány Péter Tudományegyetem Szerves és Gyógyszerészi Kémiai Intézet
ben díjtalan gyakornok, majd I1 oszt tanársegéd, 1949-1953 között a Budapesti Orvostudo
mányi Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézetben tanársegéd 1953-1954-ben szakfelügye
lő a Pest Megyei Gyógyszertár Vállalatnál. 1954-tó1 1960-ig főelőadó az Egészségügyi Mi
nisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóság Műszaki Fejlesztési Osztályán 

1960-1962 között adjunktus a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertechno
lógiai Intézetben, 1963-tól 1975-ig ugyanott docens 1975-től 1985-ig az OGYI Gyógy
szerészeti Főosztály főosztályvezetője 

1944-tó11953-ig, majd 1960-tól 1975-ig részt vesz a gyógyszerészhallgatók oktatá
sában, 1944-től 1985-ös nyugdíjba vonulásáig a gyógyszerész továbbképzésben 

A Ph. Hg V és Vl valamint a FoNo IV szerkesztő bizottságának tagja. ENSZ szak
ét tő, két könyv és több mint 30 tudományos közlemény szetzője 

Romániában, Csehszlovákiában, az NDK-ban, Szíriában, Laoszban hosszabb tanul
mányutakon vett részt 

Az MGYT tevékenységében évtizedeken keiesztül részt vesz, mint a Gyógyszeré
szet c folyóirat szerkesztője A lap első számától, 1957-tó12002-ben bekövetkezett ha
láláig a lap szerkesztője, 1960-ban felelős szerkesztője 

1964-ben Érdemes Gyógyszerész kitüntetésben részesül, 1985-ben a Munka Érdem
rend arany fokozatát kapja. A Kazay Endre Emlékéremmel 1997-ben mint a 40 évfor
dulóját ünneplő Gyógyszerészet szerkesztőjét tüntetik ki 

2002 május 10-én hunyt el Budapesten 
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Kun Ferenc 

Gyakorló gyógyszerész. 
A Gyógyszerész Szakcsoport alelnöke, az MGYT alel
nöke, az MGYT Budapesti Szervezetének elnöke. 
A Gyógyszerészet szerkesztóbiwttságának tagja. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1969-ben tüntették ki. 

Gyetván született, 1892 május 15-én Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte és itt 
nyerte el gyógyszerész magiszteri oklevelét 1913-ban. Ezt követően közvetlenül kato
nának hívták be és végig szolgálta az l Világháborút Katonaként is gyógyszerész volt, 
ott is az ember gyógyításának érdekében tevékenykedett Fóbadnagyi rangfokozatot ért 
el 1919-ben a maga szerény módján a baloldali eszmék mellé szegődött, bár mindig in
kább szorgos munkával, mint feltűnést keltő, harcos fellépéssel 

A Il Világháború és a náci embe1telenség őt is súlyosan megviselte A hábotú vé
gén, amikor a munkaszolgálat gyötrelmei után ismét szabad embe1ként élvezhette vol
na a békét, értesült anól, hogy akiket legjobban szeretett - feleségét és egyetlen leányát 
- a német nácizmus elpusztította Kun Ferenc abban találta vigaszát, hogy odaállt a 
megkeseredett, kifosztott vagy csak reményüket vesztett embertársai, kollégái mellé, és 
szelíd szavakkal vigasztalva, távezette őket az élet újra fogalmazott, de örök értelmére: 
az embertársakért végzett hasznos 1nunkálkodás örömé1e 

Ama kevesek közé tartozott, akik a nyilvános gyógyszertár munkaasztalától egész 
pályájuk során nem kívántak elszakadni, annak ellenére, hogy tehetségük, tudásuk ké
pessé és érdemessé tették volna őket más, sokkal rangosabb munkaköt betöltésére is 
R'un Ferenc meg1naradt az officina rnunkaasztalánál akkor is, amikor katedrára hívták. 
Az ő oktató-nevelő munkájának színhelye a gyógysze1tár maradt Onnan segített építe
ni a szakszervezetet, majd annak Gyógyszerész Szakcsoportját, a gyógyszerészet 
tudományos-társadalmi tevékenységének azt a fórumát, amely a Magyar Gyógyszeré
szeti Társaság újjászervezésének és felvirágzásának alapja lett 

A gyógyszeiészet jövőjét építve mindig a több, jobb szolgálat lehetőségeit vizsgál
ta. Nagy gonddal tanulmányozta más országok gyógyszerészetének útjait, elsős01ban a 
számunkra akkor még úgyszólván ismeretlen szovjet gyógyszerészet szervezetét, mód
szereit Számos szovjet szaklapban megjelent cikket ismertetett, könyvfo1dítást kezde
ményezett és végzett Egyebek között ezekben találkozott nézetének igazolásával is, mi
szerint az asszisztenciát magasabb szinten kell bevonni a gyógyszerellátás 1endszerébe, 
mint ahogy az nálunk szokásban volt A Gyógyszerész Szakcsop01t, majd a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság alelnökeként, továbbá a Gyógyszerészet szerkesztóbizottsá-
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gának tagjaként, a I ár saság budapesti szervezetének elnökeként csakúgy, ntint a Ma
gyar Gyógyszerkönyv Szakbizottsági, az V és VI Magyar Gyógyszerkönyv Szerkesz
tó'bizottsági tagjaként a gyógyszerellátás korszerű irányba való fejlesztését munkálta -
amíg erejébó1 telt Az Egyetem arany- és gyémántdiplomájának birtokában, élete alko
nyán is példamutató odaadással, szorgalommal dolgozott. Csak 75 éves korában ment 
nyugdíjba, amikor úgy érezte, hogy nem tud már teljes mértékben helytállni a fizikai ér
telemben sem ntindig könnyű gyógyszertári munkában. A Kazay Endre Emlékéremmel 
1969-ben tünették ki 

1976. október 17-én elhunyt Kun Ferenc, a Munka Érdermend arany fokozatával, a 
Szocialista Munkáért Érdeméremmel kitüntetett Kiváló Gyógyszerész, Kiváló Dolgozó, 
Élmunkás 
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Dr. Küttel Dezső 

1917-1991 

Kandidátus, e. egyetemi docens. 
Szakfelügyelő, a Vas Megyei Gyógyszertári Központ 
főgyógyszerésze. 

Az MGYT alelnöke, a Gyógyszertechnológiai Szak
osztály elnöke. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1984-ben tüntették ki. 

Küttel Dezső 1917-ben született egy régi gyógyszerész dinasztia tagjaként Kőszegen 
végezte elenti és középiskolai tanulmányait Gyakornok a körmendi Megváltó gyógy
szertárban volt, az egyetemet Budapesten végezte Oklevelet 1939-ben kapott, 1941-
ben doktorált Szakfelügyelő-gyógyszerészi képesítést 1951-ben szerzett 1966-ban a 
gyógyszerészi tudományok kandidátusa, 1973-ban szakgyógyszerész, 1974-ben c 
egyetemi docens lett Katonai szolgálatot teljesített 1940. december 2-tól 1945 április 
l-ig, rövid megszakításokkal Ebből közel 13 hónapot az 1. hegyi dandár eü oszlopának 
gyógyszerészeként a szovjet fronton töltött (gyógyszerész számára ritkán adott Signum 
Laudis kitüntetést is kapott). 1945 április l-től június 30-ig volt szovjet hadifogságban 
1966-70 közt elvégezte a marxista-leninista esti egyetem filozófiai szakosító tagozatát 

Munkahelyei. 1939 december l-tó11941 áprilisig a budapesti Gyógyszerészeti Inté
zetben egyetenti díjtalan gyakornok illetve disszertáns 1943 február 27-tó11950. július 
28-ig gyógyszertár tulajdonos Körmenden a Megváltó gyógyszertárban Az államosítás 
után Körmenden a 6/21. (azelőtt Oroszlán) gyógyszertár vezetője lett 1951 májusáig, anti
kor is a budapesti szakfelügyelői tanfolyamra küldték Ez év júliusától lett a Vas Megyei 
Gyógyszertárak N V szakfelügyelője, 1967 február I,jétől vállalati fögyógyszerész. E 
munka mellett 1977-ig ellátta továbbra is a vezető szakfelügyelői teendó1rnt 1981-ben 
ment nyugdíjba Nyugdíjasként főtanácsadó volt a Gyógyszertári Központok Beszerzői 
Irodájában, tej szakértő a körmendi Lacta I ápszergyárban, majd higiénikusként dolgozott 
a szombathelyi Köjálban Élete utolsó éveiben visszatért a tára mögé és Szornbathelyró1 
kijárva üzemeltette a bérbaltavári gyógyszertárat kedd, szerda és csütörtöki napokon 

Családi élete. 1942. május 30-án kötött házasságot dr. Issekutz Uviával (szakgyógy
szerész, kandidátus, egyetemi docens) A házasságból két gyermekük született: Péter 
(1943, szakorvos) és Mária (1944, szakgyógyszerész}. Feleségétó11948-ban elvált Má
sodszor is megnősült (1953 angusztus 25..), felesége Thiringer Ágnn (szakgyógysze
rész, a szombathelyi Galenusi Laboratórium vezetője). Ebből a háza8'ágból is két gyer
mek született: Sándor (1954, szakgyógyszerész, ch phann) és István (1960, állatorvos) 

Tudo1nányo5 és isn1eretterje5ztő. tevékenysége: több országos szakmai tudományos 
bizottságnak volt tagja éveken keresztül, 69 dolgozata jelent meg hazai és külföldi szak-
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lapokban Számos tudományos előadást is tartott hazai és külföldi rendezvényeken. A 
Magyar Gyógyszerészeti I ársaságban évekig volt a Gyógyszertechnológiai Szakosz
tálynak és a Vas Megyei Szervezetnek az elnöke, késóbb a MGYI mszágos alelnöke 

Részt vett a Magyar Kémikusok Egyesülete Vas Megyei Csopmtján3k megalapítá
sában, 15 évig töltötte be itt az elnöki tisztet fagja volt a TIT Vas Megyei Szervezeté
nek, a Hazafias Népfrontnak, a Vöröskeresztnek, ahol számos egészségügyi nevelő elő
adást is tartott 

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán évekig 
speciálkollégiumot tartott; közel 20 éven át vett részt az asszisztensképzésben és to
vábbképzésben is 

Igyekezett a fiatal gyógyszerészek érdeklődését felkelteni gyakmlati célú kísérletes 
munkára, amelyből 41 dolgozat készült, s amelyeket szaklapok közöltek Az évenkén
ti Rozsnyay előadóversenyekre általában két fiatal kollégát készített fel I öbben szerez
tek I-III helyezést e programokon 

Patrnnálásával a megyében öt gyógyszerész-doktori disszertáció és egy vegyészmér
nöki diplomamunka készült További kettő gyógyszerészdoktmi disszertáció indult el 
buzdítására és segítségével Megvédése már más munkahelyen történt 

Eredményes hálózatfejlesztési munkát végzett, annak megindulásától, az 1950-es 
évek elejétó1 a gyógyszertárakban, a gyógyszerellenőrző laboratóriumban, a galenusi és 
infúziós laboratóriumban és a gyógyszenaktárban. A gépesítést, műszerezés! és a mun
kaszervezési megoldásokat több megyében is átvették 

Kezdeményezőként és patronálóként támogatta a gyógyszerészi múzeológia ügyét, 
ennek következményeként sikerült a megye gyógyszerésztörténeti értékeit megmenteni, 
ebbó1 eredően létrehozni a Kőszegi Patikamúzeumot és Gyógyszerészettörténeti 
Könyvtárt 

A szakmai, szakmapolitikai szervező, tudományos és oktató munkáért a következő 
kitüntetéseket kapta: Az Egészségügy Kiváló Dolgozója (1954), Kiváló Gyógyszerész 
(1957), Kiváló Dolgozó (1961, 1966, 1975), Eü M Okirati Dicséret (1960, 1971), a 
Nehézipar Kiváló Dolgozója (1976), Kiváló Munkáért (1980), Munka Érdenuend ezüst 
fokozat (1981) 

A társadalmi szervezetek tudományos elismerései: MKE Dunántúli Analitikai Díj 
(1971), MGYI Than Károly érem (1972), MKE Romwalter Alfréd plakett (1973), Vas 
Megyei MEIESZ Díj (1977), Magyar Orvostörténelmi Társaság tiszteletbeli tagság 
(1978), TII Aranykoszorús jelvény (1978), MKE Than Károly emlékplakett (1981), 
Kazay Endre Emlékérem ( 1984 ), Schulek Elemér Emlékérem (1986), Rozsnyay Mátyás 
érem (1988), Hintz György Emlékérem (1990) 

Dr. Küttel Dezső 1991 augusztus 19-én bekövetkezett gépkocsibaleset szövődmé
nyeiben hunyt el szeptember 8-án, 74 évében 

Jól képzett, vezetésre született ember volt, elkötelezettje a szakmának, elsődlegesen 
a klasszikus gyógyszerészetnek Nem mindennapi munkabírással rendelkezett, amelyet 
latba vetett tudományos dolgozatok és szakmapolitikai javaslatok készítésekm egy
aránt Meghatározó alakja volt mszágosan az államosított gyógyszerészetben a szakmai 
érdekek megvalósításának 
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Dr. Láng Béla 

1913-1984 

A Chinoin gyógyszertechnológiai osztályvezetője, 
Az MGYT főtitkára, Ipari Szervezetének alapítoja. 
A Ph Hg. VI. angol nyelvűváltozatánakfőszerkesztő
je 

A Gyógyszerészet felelős szerkesztője, főszerkesztője. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1982-ben tüntették ki, 

Békéscsabán született 1913 november 26-án. Nagyapja id Réthy Béla (1862-1935) 
gyógyszerész (a Sas gyógyszertár ill gyógycukorkagyár tulajdonosa), nagybátyjai Réthy 
Béla, István és Károly szintén gyógyszerészek Kisgyermekkora óta magába szivta a 
gyógyszertár levegőjét Nem volt csoda, hogy ő is a gyógyszerészi hivatást választotta 

Gyógyszerészi oklevelét 1937-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen vehette át, 
ahol a doktori diplomát 1939-ban kapta meg Ennek elismeréseként a Wander Gyógy
szer- és I ápszergyárból kapott megbízást injekciós üzem felállítására, majd vezetésére 

1940-ben megnősült, felesége Zalai Z1Uzsan11a nem-okleveles gyógyszerész, apósa 
dr. Zalai Dezső az MGYI alapító tagja 

A háborúban bombatalálatot kapott pasaréti gyógyszertárat apósával a romok közül 
mentette ki, áthidalandó a gyógyszerhiány! lakásán „szükség-gyógyszertárat" rendezett be 
1946-tól az OKI-ban volt tudományos kutató analitikus, majd a GYÓGYÉRI analitikai la
boratóriumának megszervezése és a Majakovszkij utcai labor telállítása, vezetése volt a fel
adata 1957-ben alapítója, 25 éven át felelős, majd főszerkesztője a Gyógyszerészet c. fo
lyóiratnak Nemzetközi kapcsolatokat épitett ki és fejlesztette az MGYI könyvtárát 

1959-ben a Chinoin Gyógyszergyár hívta meg gyógyszer-technológiai kutató osztá
lyának vezetésére. A gyár leányvállalataként működő nigériai Immarzel gyógyszergyár 
technológiai fejlesztését a helyszínen szervezte Alapítója az MGYI Ipari Szervezeté
nek Közben részt vett a gyógyszerkönyvek szerkesztésében, főszerkesztője volt a Ph 
Hg. VI angol nyelvű változatának Az „angol" Ph Hg VII. megvalósít:bfüan halála 
akadályozta meg 1974-1978-ig az MGYT főtitkáraként is tevékenykedett. 

Több mint 150 közleménye jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban. Könyv- és 
folyóirat-ismertetései több százat tesznek ki, felkérésre rendszeresen jelentek meg ösz
szefoglalói a Chemical Abstract Service-ben. Több német, angol, orosz szakcikket, szak
könyvet fordított le magyarra, de fordított, ha szükséges volt, holland, iil skandináv 
nyelveklől is Gyermekei közül d1: Láng Csaba választotta a gyógyszerészi hivatást 

1973-ban nyugdíjba vonult, mint a Chinoin gazdasági műszaki tanácsadója Nyug
díjasként is tevékeny életet élt, fordított, szerkesztett Szaktevékenységét 1974 októbe
rében bekövetkezett halála szakította meg 
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Lázár Jenő 

1906-1983 

A Csongrád Megyei Gyógyszertár Vállalat főgyógy
szerésze, a Pest Megyei Gyógyszertár- Vállalat fő
gyógyszerésze, az Egészségügyi Minisztérium Gyógy
szerészi és Műszerügyi Főigazgatósá'gának vezetője. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1970-ben tüntették ki. 

Lázár lenő életútja Erdélybó1, Déváról indult el, ahol 1906 decemberében született 
Gyógyszerészi oklevelet Szegeden szerzett 1930-ban. Különböző gyógyszertárakban 
dolgozott, a II Világháborút követően először bérlő volt, majd az OTI gyógyszertár ve
zetője. A gyógyszertárak állami kezelésbe vételét követően rövid ideig még gyógy
szertárvezetőként tevékenykedett 

1952 márciusában főgyógyszerészi megbízást kapott a Csongrád Megyei Gyógy
szertár Vállalatnál E beosztásban is bizonyította jó szervező készségét és egy év múlva 
már a Pest Megyei Gyógyszertár Vállalat szakmai irányítója főgyógyszerészi beosztás
ban. Amikor a megyei tanácsok VB egészségügyi osztályain megszervezték a 
főgyógyszerészi munkaköröket, Pest megyében Lázár Jenőt nevezték ki erre. Úttörő 
munkát végzett, csendes, de határozott és emberséges magatartásával megbecsülést és 
tiszteletet harcolt ki, nemcsak saját magának, hanem a gyógyszerészet nagyközönsé
gének is 

1957 februárjában, amikor az Egészségügyi Minisztériumban újjászervezték a 
gyógyszerészet irányítószervét, a Gyógyszerészi és Műszerügyi Főigazgatóság vezető
jévé nevezték ki Ebben a munkakörben tevékenykedett nyugdíjba vonulásáig, 1973 ja
nuárjáig 

Munkásságát több kitüntetéssel is elismerték Már 1953-ban az Egészségügy Kivá
ló Dolgozója, majd Kiváló Gyógyszerész kitüntetésben részesült. Kitüntették a Munka 
Érdenuend aiany fokozatával, valatrúnt a Felszabadulás Jubileumi Emlékérmével Az 
MGYT Kazay Endre Emlékérmével 1970-ben tüntették ki 

Lankadatlan energiával, a gyógyszerészi hivatás tudatával szervezte, irányította más
fél évtizeden át a kialakuló hazai gyógyszerellátás szervezetét Magas beosztásában sem 
feledkezett meg a gyógyszertárakban dolgozókról Munkássága során nem szakadt el a 
gyógyszerészet gyakorlati problémáitól, szívesen és figyelemmel hallgatta meg javasla
taikat Az új feladatokat vállalva a gyógyszerészet haladását kívánta szolgálni Nyugdíj
ba vonulása után sem szakadt el a szakmai feladatoktól, a megvalósult szakgyógyszeré
szi képesítés megszerzése lehetőségét biztosító Országos Szakgyógyszerész-képesítő 
Vizsgabizottság elnöki megbízatását vállalta el A sok emberséget, helyes ítél6képessé-
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get igénylő, újra csak úttörő feladatot a tó1e már megszokott eredményességgel látta el 
Ami munkájában vezérelv volt, azt hűen fejezik ki azok a szavak, amelyekkel 1975-ben 
a szakgyógyszerészetró1 írt ismertetőjét befejezi: „kattársaink nagy többségében él és 
erősödik az a törekvés, amelyet az a mély szakmai szeretet táplál, hogy szakmánkuak 
és népünknek egyre többet nyújtsunk a szocialista egészségügy fejlődéséhez." 

Változatos, küzdelmekben és eredményekben gazdag életút lezárásaként 1984 Janu
ár 9-én temették el. 
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Dr. Minker Emil 

1929-

Orvos, akadémiai doktor. 
Tanszékvezető egyetemi tanár, a SZOTE GYTK dékán
ja, a SZOTE rektorhelyettese, az MTA Gyógyszerész
tudományi Bizottság tagja. Az MTA SZAB 
Gyógyszerészeti Szakbizottság elnöke. 

Az MGYT alelnöke. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1986-ban tüntették ki. 

Pécsett született 1929. október 31-én, ahol alap- és középiskolai tanuhnányait végezte 
J 949-ben kitüntetéses érettségivel fölvették a Szegedi Tudományegyetem Természettudo
mányi Karának biológia - kémia szakára Másodéves kmában di: Ábmhám Ambrus akadé
mikus, az Általáiios Állattani és Biológiai Intézet igazgatója meghívta akadémiai ösztöndí
jasként intézetébe .. Ez alatt az idő alatt három rektmi és egy akadémiai pályadíjat nyert Mi
után 1953 júliusában kitüntetéssel befejezte egyetemi tanulmányait, egy évig a Mohácsi 
Mezőgazdasági Technikumban kémiát tanított 1954 szeptemberében aspiránsként, majd 
az MTA segédmunkatársaként visszakerült Szegedre Ábrahám akadémikus intézetébe, 
ahol 1958. szeptember 30-ig dolgozott Ezen idő alatt nemzetközi folyóiratokban - köz
tük a londoni Nature-ban - és hazai folyóiratokban nyolc közleménye jelent meg 

1958-ban dr. lanc só Miklós akadémikus, a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógy
szertani Intézet igazgatója meghívta tanársegédjének Ekkor beitatkozott a Szegedi Orvos
tudományi Egyetem általános orvosi szakára, majd 1959-ben természettudományi dokto
ri fokozatot szerzett Mint egyetemi adjunktus fejezte be 1966-ban az orvosi tanulmányo
kat 1971-ben az orvostudományok kandidátusa, 1995-ban az orvostudomány doktora 
1971-ben meghívással egy évet töltött az Amerikai Egyesült Államokban (Portland/Ore
gon; Medical School, Dept of Pharmacology), mint visiting associate professor 

1973 július l-én egyetemi docens, majd 1975 április 1 hatállyal a Gyógyszerhatás
tani Intézethez kapott tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést Kinevezésekor oktatá
si munkájában előtérbe helyezte a gyógyszerészi szemléletet, tantárgya „kis orvosi 
gyógyszeitanból" valódi gyógyszerhatástanná alakult, melynek középpontja a gyógy
szerkészítmény lett Már az 1977178 tanévben a Gyógyszerhatástan és toxikológia c. fő
kollégium keretében bevezette a biofarmácia oktatását, kezdetben 12 órában Az ötéves 
képzés bevezetésével az 1993/94 tanévre elkészítette az önállóvá vált Biofarmácia fő
kollégium p10gramját és tanmenetét Ebben a tárgyban két jegyzetet készített magyar és 
angol nyelven (1988, 1998) Biofarmácia főkollégiumi előadásait nyugalomba vonulá
sa után 2000-ig dékáni fölkérésre megtartotta. Dékáni mú'ködése alatt megvalósította a 
biokémia, valamint a kórélettan önálló oktatását a gyógyszerészképzés keretében Új 
tantárgyként jelent meg a szegedi gyógyszerészképzéshen kezdeményezésére a Klinikai 
alapismeretek e tantárgy A közremú1cödésével készített egyetemi jegyzetek száma J 2 
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Kutató munkájában kezdettől fogva a vegetatív idegrendszer anatómiájával, élettaná
val és gyógyszertanával foglalkozott. Emellett már 1959-tó1 kezdődően együttmú1cödést 
épített ki a GYIK Gyógynövény- és Drogismereti Intézetével, kezdetben di: Novák Ist
ván, majd annak utódjával dr. Szendrei Kálmán egyetemi tanárokkal Doktorandusainak 
sora foglalkozott hiofarmáciai témával, elsősorban a készítményekbe inkorporált ható
anyagok felszívódásával, eliminációjával. A WHO-val együttmú'ködve, öt évig tartó ku
tatással, állat- és klinikai kísérletekben, munkatársaival együtt kidolgozta - elsősorban az 
elmaradott 01szágokban élő - gyermekek számára az antimaláriás kezelésre alkalmazott 
chlo10quin kúpot A hazai gyógyszergyárak közül a Chinoinnal, a Kóóányai 
Gyógyszeiárugyánal (Richter), a Biogallal, a Reanallal, a Gyógyszeripari Kutató Inté
zettel valamint a gyógyhatású fitoterápiás készítmények forgahnazásában együttmú1cödő 
szervezetek közül a Biotechnika Rt-vel, a Műegyetemi Kísérleti Uzemmel, a Szilas 
MGTSZ-szel (Halimbarium sorozat) végzett ehnéleti és gyakorlati kutatásokat 12 sza
badalomban föltaláló társ. Tudományos közleményeinek száma meghalacjja a 250-et 

Tanszékvezető 1975. április l-től - 1996 február 29-ig, 1979-1984 között a SZOTE 
GYIK dékánja. J 984- 1990 között a SZOTE általános és oktatási rektorhelyettese, mi
közben 1984. szeptembei és december között - az új dékán kinevezéséig - mint mb dé
kán vezette a GYTK ügyeit Dr. Cserháti István rektor váratlan halálától (1986 január 
22 . .) mint mb rekt01 vezette az egyetemet 1986 július l-ig, az új rektor megválasztásáig 

Tagja volt az MTA és az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Gyógy
szerkönyvi Bizottságnak (1976-90), az MTA Gyógyszeiésztudományi Bizottságnak 
(1993-96) A Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) Gyógyszerészeti Szakbizottság el
nöke (1988-96), a SZAB tagja (1988-96) A Gyógyszerészeti Szakbizottságon belül 
három (kísérletes, biofarmáciai és gyógyszerismertetői) munkabizottságot hozott létre 

Tagja a Magyat Élettani Társaságnak ( 1959-), a Magyar Farmakológiai Társaságnak 
(1965-), a Magyar Gyógyszerészeti Társaságnak (1975-), melynek országos aleh1öke 
(1978-86) és tb. szenátora, a Neumaim János Számítógéptudományi Társaságnak (1975-96), 
a Magyar Gasztroenterológiai Társaságnak (1980-), a „Ihe New York Academy of 
Sciences"-nek (1989-), a „The Worldwide Hungarian Academy of Medical Sciences"-nek 
(1990-) Szerkesztóbizottsági tagja az Acta Pharmaceutica Hungarica-nak (1980-1996), az 
,,A Gyógyszeiészeti Tudomány Aktuális Kérdései" e kiadványnak (1986-96) 

A Kiváló Újító kitüntetés (1971) és az Aranykoszorús TII jelvény (1976) birtoko
sa, az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1976), 1977-ben Miniszteri Dicséret kitüntetés
ben iészesül A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Kabay János Emlékérem (1982), a 
Ktakkói Copernicus Egyetem Emlékérme (1984), a Magyar Gyógyszerészeti Társa
ság Kazay Endre Emlékérem (1984) kitüntetettje Kiváló Orvos (1986), a Magyai 
Köztársaság Csillagrendje kitüntetést 1990-ben, a József Attila Tudományegyetem 
Ábiahám Ambrus Emlékérmét 1993-han, a7 MTA SZAB Emlékérmét 1997-ben, a 
Szent-Györgyi Albert Emlékérmet 1998-ban, az MTA SZAB Ezüst Emlékérme a ré
gió kiemelkedő tudósa részére kitüntetést 1998-ban, a Jancsó Miklós Emlékérmet 
2001-ben kapja meg 

Nyugalomba vonulása (1996. febmár 29.) óta egyetemtörténeti kutatásokat végez 
Létrehozta és elnökként vezeti a SZAB Egészségtudomány-történeti Munkabizottságot, 
valamint az un Oral-history Szekciót Tagja az MTA Orvosi Tudományok Osztálya Or
vostörténeti Munkabizottságnak (2002-) 
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Dr~ Mozsonyi Sándor 

1889-1976 

Gyógyszerész, orvos. 
Kandidátus, tanszékvezető egyetemi tanár. 
A BOTE (SOTE) Gyógyszerésztuáományi Kar dékán
ja.. Az egyetemi Karközi Állandó Biwttság elnöke. 
A Magyar Gyógyszerésztudom'ányi Társaság alapító, 

tagja, alelnöke. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1969-ben tüntették ki. 

A Somogy megyei Kadarkúton született 1989. március 15-én. Az elemi iskola végezté
vel szülei egy-egy évre a Szepességbe, majd Fiuméba küldték idegen nyelvek elsajátí
tása céljából A gimnáziumot Bonyhádon kezdte, majd Csurgón fejezte be A gyakorno
ki éveit a kaposvári Arany Kereszt gyógyszertárban töltötte. 1911-ben szerzett gyógy
szerészi oklevelet a budapesti Tudományegyetemen, 1912-ben a Gyógyszertani Intézet
ben írt dolgozatával gyógyszerészdoktori fokozatot nyert Egyetemi gyakornok, majd 
rövidesen első tanársegéd lett az Egyetemi Gyógyszertárban. Az l Világháború alatt a 
klinikákon kívül hat hadikórházat láttak el Munkája mellett beiratkozott orvostanhall
gatónak, 1917-ben a pozsonyi Erzsébet I udományegyetem Községtani Intézet vezetője 
meghívta tanársegédi állásra Itt avatták orvosdoktorrá 1919-ben. Késóob megszerezte 
a tisztio1vosi képesítést is 

Visszatért a budapesti Egyetemi Gyógyszertárba, rövid ideig a Rico kötszerművek 
műszaki vezetésével bízták meg 1919 decemberben meghívták a Népegészségügyi 
Minisztériumba miniszteri titkárnak, működése kiterjedt a gyógyszerészeti ügyekre 
fagja volt a I árcaközi Külkereskedelmi Bizottságnak Átalakulás folytán a Népjóléti és 
Munkaügyi-, aztán a Belügyminisztériumban látta el főtisztviselői tisztét 

Kapcsolatot tartott a Magyarországi Gyógyszerész Egyesülettel, annak vezető egyé
niségeivel, hogy a gyógyszerész társadalom mindennapi gondjait megismerhesse 
Rendszeresen részt vett az Egyesület közgyűlésein, 1925-től kezdve, mint miniszteri 
osztálytanácsos, a miniszter képviseletében Részt vett a Gyógyszerészek Baráti Köré
nek tudományos előadásain, szorgalmazója volt a Magyar Gyógyszerésztudományi I ár
saság megalapitásának, majd abban funkciót vállalt 

Az 1925. évi genfi és 1929 évi brüsszeli konferencián tanulmányozta a külföldi kép
zési módszereket 1931 -ben a magyar állam és kormány képviseletében 56 állam kikül
dötte között részt vett a kábítószergyártás korlátozására összehívott genfi tárgyaláson 
(Saját közlése szerint jelentős szerepe volt abban, hogy sikerült a magyarországi morf
ingyártás betiltását megakadályozni.) 

A képzési módszerek tárgyában készített dolgozatai elismeréseként a Pázmány Pé
ter Tudományegyetem Orvoskara meghívta a „Gyógyszerészetre vonatkozó jogszabá-
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lyok" címen előadások tartására heti 5 órában 1933-ban a kar javaslatára a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a magántanárrá habitálását jóváhagyta Miniszteriális műkö
désének elismeréseképpen a Kormányzó minisztertanácsosi címmel tüntette ki 1934-
ben pályázat útján nyerte el az Egyetemi Gyógyszertár vezetését A következő évben a 
Kultuszminisztérium engedélyezte, hogy Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet és Egyete
mi Gyógyszertár néven az mint tanszék, jobban kiterjessze oktató tevékenységét Az Ül
lői útról átköltözhetett a Hőgyes Endre utcába. A gyógyszerész-társadalom 80 OOO pen
gős adományából az állami támogatás mellett korszerű feltételeket tudott létesíteni gé
pekkel, könyvtárral Az évek során ismételten, megfelelő fórumokon, egyre kiérleltebb 
formában adta elő a gyógyszerészképzés reformjáról szóló tervezetét Végül fóllatósá
ga 1940-ben elrendelte a 8 szemeszteres egyetemi képzést Dr. Mozsonyi Sándor nyil
vános rendes tanári és intézet igazgatói kinevezést nyert, mint a III és IV évfolyamon 
a Gyógyszerészet előadója, dr. Csipke Zoltán pedig az Egyetemi Gyógyszertár vezető
jeként a receptura kollégium előadását kapta rész-feladatul 1946-ban vált külön az In
tézet az Egyetemi Gyógyszertártól 

A gyógyszerész társadalom segítségével az értékek megőrzésére létrehozta az 
Ernyey József gyógyszerész-gyűjteményt 

Az egyetemi Karközi Állandó Bizottság elnöke volt éveken keresztül.. Az Országos 
Közegészségügyi Tanács rendes tagja lett, részt vett az V és VL Magyar Gyógyszer
könyv szerkesztőbizottságában, külföldi mintára ő kezdeményezte a Formulae 
Normales kiadását Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok 
Osztálya Gyógyszerészeti Bizottságának, az Egészségügyi Tudományos Tanács Gyógy
szerészeti és Gyógyszerkönyvi Bizottságának Több szaklap szerkesztó'bizottságában is 
tevékenykedett Több külföldi gyógyszerészeti társaság tisztelte meg azzal, hogy tagjá
vá választotta .. Az 1950-ben létesített Budapesti Orvostudományi Egyetemen Mozsonyi 
professzor 1951-tó1 a dékánhelyettesi posztot töltötte be. 1952-ben a gyógyszerészi tu
dományok kandidátusa lett Amikor 1955-ben önálló Gyógyszerésztudományi Kar léte
sült, annak első dékánja lett, ezt a tisztséget 1962-ig viselte 

Tudományos, szervezői és oktató munkássága mellett többek között 104 közlemé
nye jelent meg, intézetében 69 disszertációs munka készült és lehetővé tette néhány 
egyetemi magántanáii képesítés megszerzését. 

1959-ben a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntették ki, 1961-ben Kiváló 
Gyógyszerész címet nyert, Jakabházy Zsigmond (kétszer), Deér Endre, Kazay Endre, 
Richter Gedeon Emlékérmet kapott, 1962-ben nyugdíjba vonulásakor ismételten a 
Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést kapta. 

Nyugdíjasként - míg egészsége engedte - visszajárt intézetébe. 1976. szeptember 2-
án hunyt el 1981-ben a Magyar Gyógyszerészeti Társaság a kadarkúti patika épületén 
márványtáblát helyezett el a „Korszerű magyar gyógyszerészképzés megteremtőjének" 
emlékére .. A Társaság Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztálya bronz jutalom emlékér
met alapított az emlékére 1981-ben A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógy
szerészeti Intézete 1986-ban nagyméretű kőtáblát helyezett el épülete folyosóján az in
tézet alapítója emlékére Több közforgalmú gyógyszertár vette fel dr. Moz.sonyi Sándm 
professzor nevét 
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Dr. Nikolics Károly 

1918-2000 

Akadémiai doktor, e. egyetemi tanár, az MTA Kémiai 
Osztály Gyógyszeranalitikai Bizattság elnöke, a Ma
gyar Gyógyszerészeti Társaság elnöke. Gyakorló 
gyógyszerész .. A Gyógyszerészet szerkesztóoizattsági 
elnöke. 

Sopron díszpolgára, a FIP Életműdíj kitüntetettje, 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1979-ben tüntették ki. 

Sopronban 1918-ban született, édesapja Nikolic s Milivoj gyógyszerész, édesanyja Sina Vik
tória Iskoláit Sopronban végezte, a liceumban 1936-ban érettségizett Ekkm a gyógysze
részi pályára lépett Édesapja mellett, a soproni Oroszlán gyógysze1tátban volt gyakornok 
Ezen idő alatt 13 pályamunkát Ílt, a Rozsnyay Mátyás emlékpályázaton Il díjat nyert 

Gyógyszerészi tanulmányait a Pázmány Péte1 Tudományegyetemen végezte, 1940-
ben szerzett oklevelet Egyetemi hallgató kmában a Gyógyszerészhallgatók Segély- és 
Önképző Egyesületének volt az elnöke 

1940 szeptemberétől az Egyetem Szerves- és Gyógyszerészi Kémiai Intézetében 
(igazgató d1: Széki Tibor professzm) dolgozott, elóob mint doktmjelölt, majd 1941-tó1 
mint egyetemi tanársegéd, 1945 .. augusztus 31-ig Itt készítette el doktmi értekezését, 
melynek címe: „Néhány gyógyszerkönyvi készítmény tmtalmi meghatározása" volt (té
mavezető dr. Végh Antal adjunktus) Mint tanársegéd Széki professzor előadási asszisz
tense és a gyógyszerészhallgatók labmatóriumvezetőjeként működött 

1943 októberétó1 katonai szolgálatot is teljesített a Légierők Egészségügyi 
Anyagszertáránál Katonai szolgálata alatt részben egyetemi állását is el tudta látni 

1944-ben megnősült Felesége d1: Hartai Mária, szintén a fenti intézet tanársegéde 
volt Vegyészdoktmi oklevele után gyógyszerészi oklevelet is szerzett Élete végéig hű
séges munkatársa volt Házasságukból 3 gyermek született: Mária gyógyszerész, egye
temi adjunktus, Károly vegyészdoktm, biokémikus, Miklós gépészmérnök, cégvezető 

1945 szeptemberében Sopronba költöztek Édesapja megrendült egészségi állapota 
szükségessé tette, hogy dr. Nikolie1 Károly a gyógyszertár vezetésében segédkezzen, il
letve azt átvegye Édesapja 1950-ben elhunyt 

1950. július 28-án gyógyszertárukat államosították A Győr-Sopron Megyei Gyógy
sze1tár Vállalat alkalmazottjaként az „Arany Kereszt" gyógyszertár vezetője lett, melyet 
késóob „Than Károly"-ról neveztetett el, felesége a szintén soproni „Irgalmasság" 
gyógyszertá1 vezetője lett A Than Károly gyógysze1tárat fokozatosan fejlesztette: 
elóob az Egészségügyi Minisztérium Műszaki Fejlesztési Osztálya, majd az Országos 
Gyógyszerészeti Intézet kíséileti gyógyszertára lett. 1958-1987 között a Soproni Álla
mi Szanatóriumban is dolgozott mint főgyógyszerész, mellékállásban 
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A gyógyszerészeti tudományok művelését az egyetermől elkerülve is folytatta 
1951-ben Sopronban kezdeményezte a gyógyszerész továbbképzés elindítását 1962-
ben itt rendezték meg az első oktató gyógyszerészi továbbképzést Ez volt az 
Orvostovábbképző Intézet első intézményes tanfolyama Azóta rendszeresek a tanfo
lyamok Sopronban. Késóob a szakgyógyszerész képzés gondolatát is itt vetették fel és 
1978-tól Sopronban is folyik szakgyógysze1észek vizsgáztatása 

1959-60-ban Sopronban kívánt az Egészségügyi Minisztérium létesíteni Felsőfokú 
Gyógyszerészeti Technikumot, melynek igazgatójaként di: Nikolics Károlyt szemelték 
ki. A Szt György utcai romos Káptalanházból fel is épült az oktatási épület, a tervet 
azonban levették a napiren<lrú1 és csak középfokú intézn1ény lett beló1e. 

Rendszeresen foglalkozott gyógyszerészhallgatók és államvizsgás gyógyszerész
jelöltek oktatásával, nevelésével 33 jelöltet oktatott Iskolateremtő személyiségét iga
zolja, hogy tanítványaival a kapcsolata a továbbiakban is megmaiadt, késóob több íz
ben is összejöttek Sopronban A tudományos utánpótlás keretében 10 doktorjelölt mun
káját vezette Több tanítványa eredményes pályamunkákat Ílt, hatan a Rozsnyay Mátyás 
Emlékversenyen 1 helyezést értek el, többen kiemelt díjazásban részesültek 

Életútján mindvégig kifejtett tudományos munkásságot, 3 értekezés, 9 könyv, közel 
150 közlemény szerzője Különböző konferenciákon tartott előadásainak száma a 150-et 
meghaladja. Mint önálló aspiráns készítette el kandidátusi értekezését „Oldásos 
mikrokrisztalloszkópiás módsze1 alkalmazása a gyógyszerkönyvi tájékoztató gymsvizs
gálatokban" címmel, melyet 1963-ban védett meg Ezt követően kezdte el a tudományok 
doktora é1tekezés kidolgozását 1973-ban az Akadémiai Kiadó „Sze1ves vegyületek 
krisztallog1áfiai vizsgálata" chmnel értekezésének témájában általa szerkesztett könyvet 
jelentetett meg E témában kutatócsop01t-együttműködést is szervezett, majd többéves 
kísédeti munkával készült el dokt01i értekezése „Mmfológiai és polimmfia változások 
ellenőrzése a gyógyszeranalitikában" címmel Védésére 1977-ben ke1ült sm. 

A SOTE Gyógyszerésztudományi Karán fakultatív tárgyat oktatott: 1974-ben e 
egyetemi docens, 1978-ban c egyetemi taná1 

A szakínai és tudományos közéletben egész életútján tevékenykedett 1952-ben tag
ja lett az Egészségügyi Tudományos Tanács Gyógysze1észeti és Gyógysze1könyvi Bi
zottságának, mely átalakulás folytán késóob mint az MTA Gyógyszerésztudományi Bi
zottsága működött E minőségben részt vett a gyógysze1könyvek sze1kesztésében. Köz
ben 1968-1972 között - e bizottság delegáltjaként - részt vett a Compendium Medica-
1nentorum nemzetközi szabvány szerkesztésében 

A MTA Kémiai Osztálya Gyógyszeranalitikai Bizottságában elóob mint tag, majd 
1973-1982 között mint elnök működött Ezalatt a kapcsolatok más bizottságokkal és a 
klinikai laboratóiiumok te1ületével intenzíven erősödtek, aminek több közös rendez
vény is az eredménye lett A Tudományos Minősítő Bizottság II sz (Szerves Kémiai) 
Szakbizottságának 1972-1976 között, majd 1980-1994 között volt a tagja. Rendszere
sen részt vett a tudományos minősítésekben 

Leghosszabb ideig és legbehatóbban a Magyai Gyógyszerészeti Társaságban tevé
kenykedett 1949-ben választották a Magyar Gyógysze1észtudományi Társaság vezető 
testületének tagjává Folyamatosan az országos elnökség tagja maradt az átalakulások 
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smán is (Gyógyszerész Szakcsopmt, majd MGYI). A Társaságban 4 évig az általa lé
tesített külügyi bizottság elnökeként, majd a Közforgalmú Gyógyszertárak Bizottsága 
elnökeként müködött Három évig mszágos alelnök, hat évig megyei elnök volt, 
1982-1991 között látta el az mszágos elnöki teendó1rnt 

Több bizottság tagja volt, pi a Fmmnlae Nmmales VI Gyógyszerészi Munkacso
port elnöke, a Gyógyszerészet szerkesztóbizottságának elnöke, az Acta Pharmaceutica 
Hungarica valamint A Gyógyszerészeti Tudomány Aktuális kérdései c. kiadványok 
szerkesztóbizottsági tagja 

Sopronban több egyesületben tevékenykedett: a Magyar Kémikusok Egyesületében 
titkár, majd elnök A TIT városi alelnöke, MTESZ elnökségi tag, Liceunü Diákszövet
ség kuratóriumi elnök, a United Way mozgalom kuratóriumi elnöke. Kezdeményezője 
volt a „Sopron konferencia város" mozgalomnak 1968-ban kezdeményezésére és köz
reműködésével létesült Sopronban az ország első Patikamúzeuma 

1985-ben nyugdíjba ment, majd évekig a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógyszer
tári Központ szaktanácsadója 

Haláláig betöltötte a Gyógyszerészet szerkesztőbizottság elnöki tisztjét 
A Munka Érdemérem (1954), a Munka Érdemrend arany fokozata (1985), a Magyar 

Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztjének (1991) kitüntetettje Kiváló Gyógyszerész 
(1959), az Egészségügy Kiváló Dolgozója (1975), a Nehézipar Kiváló Dolgozója 
(1977), a Batthyány-Strattmann díj és aranygyűrű (1992) birtokosa. Az Egészségügyi 
Miniszter Dicsérete kitüntetést 1972-ben kapja meg. MGYT-beli munkásságáért 1971-
ben Than Károly Emlékérem, 1972-ben Richter Gedeon Emlékérem, 1978-ban Schulek 
Elemér Emlékérem, 1979-ben Kazay Endre Emlékérem, 1984-ben FIP Emlékérem, 
1985-ben Rozsnyay Mátyás Emlékérem, 1991-ben Szebellédy László Emlékérem, 
1993-ben Ernyey József Emlékérem, 1996-ban Societas Pharmaceutica Hungarica Em
lékérem kitüntetésben részesítik Az MTA Széchenyi plakettjét 1975-ben, a MOTESZ 
Tudományos díját 1973-ben, az MTESZ díját 1980-ban, megyei emlékérmét 1983-ban 
kapja meg. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Winkler plakettjével 1988-ban, 
aranydiplomájával 1990-ben, oktató gyógyszerész címével 1997-ben tünteti ki A Ma
gyar Ovostörténelmi Társaság tiszteletbeli tagja (1978), az NDK Tudományos Társaság 
Johannes Valentin kitüntetését 1984-ben kapta meg. 1989-ben a lengyel, 1990-ben a kelet
német és a csehszlovák gyógyszerészeti társaságok választották tiszteletbeli taggá Soproni 
város 1971-ben a Lakner Kristóf Emlékéremmel, 1977-ben a 700 éves Sopron jubileu
mi plakettel, 1993-ban a P10 Urbe plakettel és oklevéllel köszönte meg a városért vég
zett tevékenységét; 1998-ban Sopron Díszpolgárává választották A Magyar Kémikusok 
Egyesülete Than Károly Emlékérmét 1962-ben, Romwalter Alfréd emlékérmét 1975-
ben vehette át A Petz Aladár díjat Győr-Moson megye egészségügyéért végzett tevé
kenységéért 1974-ben kapta meg A TIT aranykoszorús jelvényét 1978-ban és 1992-ben 
nyerte el 1975-ben a „Szocialista Gyógyszerellátásért" éremmel tüntették ki, 1976-ban 
a „Szakszervezeti Munkáért" kitüntetés ezüst, 1983-ban az arany fokozatát vehette át 

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Életműdíj kitüntetését 1996-ban 
kapta A European Federation far Phmmaceutical Sciences (EUFEPS) oklevelét 1993-
ban, a FIP életmüdíját 1994-ben vehette át 
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Dr. Petri Gizella 

Akadémiai doktor, intézetvezető egyetemi tanár. 
A Magyar Fitaterápiás Társaság alap(tó elnöke, a 
Magyar Kémikusok Egyesülete örökös tagja. A 
Gyógynövényszabvány Biwttság elnöke. 

Az Acta Pharmaceutica Hungarica főszerkesztője. 

A Kazay E1Uire Emlékéremmel 2003-ban tüntették ki. 

Budapesten született 1927 július 2-án Gyermekkorát Heves megye Heves községben 
töltötte, ahol édesapja ügyvezető községi orvos volt, belgyógyász, fogszakorvos és tisz
tiorvosi végzettséggel A Munka Érdemrend bronz fokozatával 70 évesen vonult nyug
díjba; 1978-ban elhalálozott 

Gimnáziumi tanulmányait Egerben az angolkisasszonyok szerzetesrend iskolájában, 
mint bentlakó tanítvány végezte, ahol 1945-ben kitűnő eredménnyel érettségizett Ab
ban az évben kezdte el Budapesten gyógyszerészi tanulmányait az új rendszer szerint (5 
év), miközben egy évig gyakornokként a Löherer Tamás-féle Angyal gyógyszertárban 
dolgozott Diplomáját 1950-ben kapta meg. Közben 1948 decemberében Verzár Rez1ő 
vegyészmérnökhöz ment férjhez és 1949 októberében 2 (iker) fiúgye1meknek adott éle
tet, akik országos biológia versenyt is nyerve, orvosi diplomát szereztek 

Az ELTE Növényszervezettani és Alkalmazott Növénytani Intézetében dolgozott 
1950-től 1971-ig, ahol pmj dr. Sárkány Sándor volt az intézet igazgatója Itt elóbb ta
nársegéd, adjunktus majd legutóbb docens Dr. Petri Gizellát 1971 december l-én ne
vezték ki a Semmelweis Egyetem Gyógynövény és Drogismereti Intézete élére intézet
vezető professzouá, proj dr. Halmai János utódaként 

1960-ban gyógyszerészdoktor, 1964-ben a biológiai tudományok kandidátusa, majd 
1973-ban a biológiai tudományok doktora lett 

Munkássága az alkaloidok és a kannabinoidok bioszintézisének kutatásáia irányult, 
elsősorban radioaktfv izotópok felhasználásával Bevezette a hisztoauto1ad!og1áfiát és a 
vékonyréteggel kombinált autoradiográfiát a vizsgálatokba 

Kinevezett egyetemi tanárként megvalósította a Magyar Gyógysze1könyv VII. ki
adásában a gázkromatográfia alkalmazását illóolajok és illóolajos gyógynövények vizs
gálatánál, valamint az infravörös spektroszkópiás vizsgálatokat (IR) a szeszkvite1-
pének körében A gyógyszerkönyvi minősítésbe bevezette a különféle spektroszkópiás 
és vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálatokat (pi a flavonoidoknálJ 

Speciális kollégiumot tartott fitokémiából, amihez laboratóriumi kézikönyvet írt és 
ami alapul szolgált a farmakognózia irányú szakgyógyszerész képzésben Több mint 60 
gyógyszerész nyert a segítségével gyógyszerészdoktori diplomát Ezenkívül a Magyru 
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Tudományos Akadémiától 10 külföldi aspiránst kapott, akik sikeresen kandidáltak 
1975-85 között (5 vietnami, 2 egyiptomi, ! lengyel és 1 bulgár, valamint 1 észt aspi
ráns) Mindnyájan jelenleg vezető beosztásban vannak hazájukban. 

Növényanatómiai atlaszt, új fitokémiai jegyzetet, két kiadásban megjelent tanköny
vet, illetve - szintén két kiadásban megjelent - orvosi kézikönyvet írt (szerzőtársakkal) 
az Aesculap továbbképző sorozatban Fitoterápia címmel orvosoknak és gyógyszeré
szeknek írt könyvet, magyarul és angolul 

15 gyógytermék találmány birtokosa, amik közül talán a legsikeresebb az Inno
reuma termékcsalád (Naturland) 

Számos hazai és külföldi kitüntetés birtokosa Megkapta az Augusztin Béla, a Kabay 
János, a Kazay Endre és a Winkler emlékérmet Kiváló Gyógyszerész, a Semmelweis 
Egyetem kiváló oktatója(!. fokozat) és tk az Orested (dán) kitüntetés birtokosa Örö
kös tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének Tagja a FIP-nek, a GA-nak (Nemzetkö
zi Gyógynövény Társaság). 

10 évig elnöke volt a Gyógynövényszabvány Bizottságnak, 10 évig felelős szerkesz
tője volt az Acta Pharmaceutica Hungarica-nak 

1992-ben megalapította a gyógyszerészek és orvosok részére a Magyar Fltoterápiás 
Társaságot, amit két cikluson át 1999-ig vezetett, majd elnöki tisztét betegsége miatt át
adta 

Több mint 250 publikációja jelent meg magas impakt faktorú (főleg) külföldi szak
lapokban 

Jelenleg emeritus profe1101 és előadásokat tart magyar, ill. angol nyelven fitoterápiá
ból, az V éves gyógyszerész- és orvostanhallgatók részére .. Ez a stúdium un „kötelező
en választható" speciális kollégium, vizsga kötelezettséggel 
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Vegyésvnérnök, a Richter Gedeon Rt. főmérnöke, mű
szaki igazgatója, a Richter Gedeon Rt. Igazgató Taná
csának elnöke, örökös tiszteletbeli elnöke. 
Az MGYT alelnöke. 
Kóbánya díszpolgára. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1976-ban tüntették ki. 

Székelyudvarhelyen, 1913 január 13-án született A helybeli román állami liceum ab
szolválása után vegyészmérnöki oklevelet szerzett a budapesti József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen 1935-ben Rövid kisegítő tanársegédi megbízás után 
(Műegyetem, Általános Kémiai Tanszék) 1935-ben lépett a Richter Gedeon Rt szolgá
latába, ahol jelenleg is tevékenykedik 

Vállalati működését az analitikán kezdte, az insulin üzem vezetőjeként folytatta, mi
közben 1939-ben fömérnökké nevezték ki 

1942-ben nevezték ki műszaki igazgatónak és ezt a munkakört - a kornak megfelelő
en változó címeken - 34 éven keresztül látta el; 1976-ban ment nyugállományba. Ez idő 
alatt történelmi ellenszél közepette igyekezett támogatni a vállalat fejlődését Közben 
1944-től az államosításig (1948) tagja volt a Richter Gedeon Rt Igazgató Tanácsának 

Nyugdíjasként az UNIDO szakértőjeként tanulmányokat készített különböző fejlő
dő országokban (Guinea, Afganisztán, India, Algéria) a helyi gyógyszeripar fejlesztésé
nek elősegítése céljából Közben idehaza az OMFB szakértőjeként szolgálta a magyar 
gyógyszeripar ügyét 

1990-ben - amikor a Richte1 Gedeon Rt visszakapta eredeti nevét és újból rész
vénytársasággá alakult - a Társaság Igazgató Tanácsának elnökévé választották Ezt a 
tisztet 10 éven át, a vállalat piacgazdaságba történő beilleszkedésének küzdelmei jegyé
ben töltötte be Közben 1994-ben Kó'bánya díszpolgárává választották 

1990-ben a Társaság Igazgató Tanácsa a Richter Gedeon Rt örökös tiszteletbeli el
nöke címmel tüntette ki .. Jelenleg tartalmában sokrétű vállalati tapasztalataival igyek
szik támogatni a cég vezetőségét 

Az MGYT alelnöke 1968-1972 között, jelenleg a Társaság Szenátusának tagja 
1954-ben Kossuth Díjjal ismerték el tevékenységét 1995-ben a Magyar Köztársasá

gi Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át A Than Károly Emlékérem, a Richter Ge
deon Emlékérem, a Kazay Endre Emlékérem, a Spergely Béla Emlékérem birtokosa 
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Dr~ Ragettli János 

1914-1988 

Szakfelügyelő gyógyszerész, majd válla.lati főgyógysze" 
rész Békés megyében, a hálózatfejlesztés és atovább
képzés kimagasló személyisége, e. docens. 
Az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet vezétőségi tagja, 
Az MGYT elnökségének tagja, Békés Megyei 
Szervezetének elnöke, a Rozsnyay Mátyás Emlékver-

seny kezdeményez{ije. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1974-ben tüntették ki. 

Gyógyszerész családba született 1914 .. március 5-én, Békésen A középiskolát a békési 
ref. reálgimnáziumban végezte kitűnő érettségi eredménnyel. 1932 szeptember l-én lé
pett a gyógyszerészi pályára. A gyógyszerészgyakornoki vizsgát 1934. június 20-án tet
te le, kitűnő eredménnyel Egyetemi éveit a budapesti Pázmány Péter Tudományegye
temen töltötte el A gyógyszerészi oklevelet 1936. június 23-án szerezte meg 

Egyetemi évei után 15 hónapon át, mint gyógyszerész teljesített katonai szolgálatot, 
majd leszerelése után a budapesti Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézeténél és 
Egyetemi Gyógyszertáránál kapott alkalmazást Munka mellett hallgatta a gyógysze

részdoktori fokozat elnyeréséhez szükséges négy egyetemi félévet, és a gyógyszerész
doktori címet gyógyszerészet főtárgyból, kémia és közegészségtan melléktárgyakból 
„summa cum laude" eredménnyel 1939. június 24-én szerezte meg. 

Egyetemi beosztása 1940 március IO-ig tartott, előbb fizetéstelen gyakornoki, majd 
1939 szeptember 26-tól fizetéstelen tanársegédi címmel felruházva A feljogosító vizs
gát 1939. november 24-én tette le 

1940. március 15-tó1 1941 február 28-ig a debreceni „Rex" gyógyszervegyészeti 
gyárnak volt osztályvezetője az analitikai és galenusi gyártási részlegeken Ez idő alatt 
megismerkedett a gyógyszerek üzemi méretben történő előállításával. Beosztásától egész
ségi okok miatt vált meg. 1941 március l-től 1942 június l-ig Budapest Székesfőváros 
Közkórházai Központi Gyógyszer- és Anyagvizsgáló Laboratóriumában, majd a Magyar 

Czukoripar Rt selypi cukorgyárában mint vegyészt alkalmazták A leszerelésétó1 eltelt 
idő alatt három ízben hívták be katonai szolgálattételre, hosszabb-rövidebb időtartamra 
Beosztása részben a honv eü. anyagszertár vegyvizsgáló laboratóriumába, részben pedig 
a heörs Kórház gyógyszertárába szólt 1942 .. június l-től 1944. november 8-ig a budapes
ti Ihallmayer és Seitz Rt gyógyszervegyészeti üzemének volt felelős vezetője .. Ebben a 
beosztásában több gyógyszeralapanyag előállftási eljárását dolgozta ki és állította be a 
gyártását 1944 decemberében Budapesten érte az ostrom 1945. február l-én a Budán el
sóK:ént működő „Pasarét" gyógyszertár pince-officináját vezette 1945 áprilisl5-ig 

A háború végeztével mind a szakma, mind a Thallmayer és Seitz Rt-hez kiküldött 
Igazoló Bizottság egyhangúan igazolta. A kezdődő infláció azonban megélhetését na-
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gyon megnehezítette s így családjával együtt Békésre költözött és mint családtag, édes
apja gyógyszertárában okleveles gyógyszerészként dolgozott 1945 június l-tó1 a gyógy

szertárak állami kezelésbevételének időpontjáig, 1950. július 28-ig 
1942 december 5-én nősült Felesége mint árukönyvelési ellenőr, majd mint gyógy

szertári pénztáros dolgozott nyugdíjazásáig .. Két fiuk született: András 1944. július 4-
én, Pál 1953 május 16-án Családján kivül idős, beteg szüleinek is támasza volt 

A gyógyszertárak általános államosítása után, mint felelős vezető nyert beosztást a 
békési 14114 sz. gyógyszertárba, melyet 1951. május 12-ig látott el Ebbó1 a beosztásá
ból kiemelte a Békés Megyei Gyógyszertár Vállalat és mint gyógyszerész szakíelügye
lő dolgozol! 1951 május 12-tó1 1952. szeptember 18-ig. Az analitikai laboratórium lé
tesítése, továbbá a szakfelügyelői munkakör megsze1 vezése terén elért eredményekért 
az egészségügyi miniszter 1953 május l-én az „Egészségügy Kiváló Dolgozója" cím
mel ismerte el 

1952. szeptember 18-tól a Békés Megyei Gyógyszertár Vállalatnak, majd a Békés Me
gyei Tanács Gyógyszertári Központjának lett a főgyógyszerésze és ebben a beosztásban 

dolgozott több mint 27 esztendőn át, 1980 január l-én bekövetkezett nyugdíjaztatásáig 
Főgyógyszerészi működése első éveiben a gyógyszertár hálózat korszerűsítése és a 

tervszerű gyógyszergazdálkodás megszervezése volt a legfontosabb feladata Ebben a 
munkában a főgyógyszerészek versenyében 1954-ben első helyezést érte el. 1955 au
gusztusában ismét neki ítélték a versenyzászlót a „Szocialista egészségügyért" munka
verseny-mozgalom szervezése és a helyi galenusi laboratórium létesítése terén felmuta
tott eredményekért Az egészségügyi miniszter 1955 október 7-én a „Kiváló Gyógysze
rész" kitüntető címet adományozta számára.. Harmadik volt az országban, aki ebben a 
kitüntetésben részesült 

Alkotó munkássága zöme a hatvanas és hetvenes évtizedekre esett A rekonstrukci
ós feladatok megvalósítása közül a legszebb és sokirányú szakismeretet igénylő munka 
a központ laboratóriumainak és gyógyszenaktárának építése volt Országosan is elis
mert eredmények születtek a gyógyszertárak korszerűsítésében és felszerelésében. Az 
MGYI Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztálya 1980 októberben „Pro recifiendis 
apothecis" oklevéllel tüntette ki 

A tervszerű gyógyszergazdálkodás, a szakfelügyelet irányítása mellett a képzés és 
továbbképzés szervezése és az abban való aktív részvétel is a feladata volt A gyógysze

részek képzésébe már az egyetemen bekapcsolódott A Szegedi Orvostudományi Egye
tem Gyógyszerésztudományi Karán az 1971172 tanévtől kezdődően az 1984/85 tanévig 
bezárólag 26 szemeszteren át tartott „Középüzemi gyógyszergyártás" címen speciálkol
légiumi előadásokat Az 1981/82 tanév második szemeszterében oktatója és vizsgázta
tója volt a Gyógyszerügyi szervezés tárgynak, 1971-1985-ig államvizsga bizottsági el
nök volt 1970. szeptember és 1985. június között Szegeden a Kari Tanács tagja. 

Oktatói munkája elismeréseként a Szegedi Orvostudományi Egyetem 1976-ban Ju
bileumi Emlékplakettel tüntette ki Az egészségügyi miniszter 1979 október 9-én cím
zetes docensi címet adományozott a számára 

Hosszú éveken át irányította Békés megye gyógyszerészeinek továbbképzését Több 
országos továbbképző tanfolyamnak résztvevője és előadója is volt Tevékeny részt vál-
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lait a szakgyógyszerész képzés létrejöttében Két szakágazatban szakgyógyszerészi ké
pesítése volt: gyógyszertechnológiából, valamint gyógyszerellátási és gyógyszerügyi 
szervezésből Ez utóbbi szakágazat vizsgáztatója volt 1980-tól 

Kivette a részét a középkáder-képzésben is Főgyógyszerészi működése smán több 
mint 600 gyógyszertári asszisztens képzésében vett részt a kémia tárgyának oktatásával 
E tevékenységéért a gyulai Egészségügyi Szakiskola 25 éves jubileuma alkalmából, 
1974. október 24-én az egészségügyi miniszter Dicséretben részesítette. 

Szakmai munkásságát igazgatói, fömvosi és miniszteri elismerések jelzik 1955-ben 
Kiváló Gyógyszerész, 1953-ban, 1972-ben, 1975-ben az Egészségügy Kiváló Dolgozó
ja. A Kiváló munkáért kitüntetést 1979-ben és 1985-ben vehette át Kiváló Dolgozó 
1971-ben és 1974-ben 

A Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezetének 1945 áprilisában, majd 
1949 februárjától az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének lett a tagja 
1963 március I-tól 1975. november 19-ig az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet Köz
ponti Vezetőségének volt a tagja Szakszervezeti tevékenységét is több kitüntetéssel is
me1ték el A Szakszervezeti munkáért arany fokozat kitüntetést 1977-ben, a Weil Emil 
Emlékérmet 1975-ben, a Kiváló újító elismerés bronz fokozatát 1969-ben kapta, a 
Tö1zsgárda elismerés bronz, ezüst és arany fokozatával valamint az aranykoszmús jel
vénnyel is elismerték 

A Gyógyszeiész Szakcsoport vezetőségének és elnökségének 1964 .. június 14-én lett 
a tagja A Békés Megyei Szervezet elnöke volt 1966-tól a Magyar Gyógyszerészeti Tár
saság megalakulásáig. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság megalakulásától tagja volt 
az Országos Vezetőségnek, ahol különböző funkciókat töltött be. Tagja volt a Gyógy
szertechnológiai Szakosztály vezetőségének is. Számos országos rendezvénynek volt a 
kezdeményezője és lebonyolítója Így pi az I és az V Gyógynövény Konferencia (Szar
vas - 1960; Szarvas- 1968), az 1963-as gyulai Gyógysze1technológiai Konferencia, az 
1966-os orosházi Üvegtechnológiai Konferencia, a Vl Országos Gyógyszertechnoló
giai Konferencia (Szarvas - 1973) és az I Eszköztörténeti Kiállítás (Szarvas - 1973) a 
nevéhez füződik 

Kezdeményezésére indult el 1965-ben a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny, mely mint 
a fiatalok tudományos előadóversenye, országos mozgalommá fejlődött Alapszabályá
nak kidolgozásában tevékenyen vett részt 21 emlékversenynek volt az ügyvezető elnö
ke, az elhangzott előadásokat bibliográfiában 1endezte, mely könyv alakban is megjelent 

A Gyógyszerész Továbbképzés sorozatban „Injekciós készítmények" címmel a 13 
szám szerzője volt A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Országos Vezetőségének meg
bízásából egy erre alakított Szerkesztő Bizottsággal három év alatt kidolgozták a 
Gyógyszerészi Kézikönyv (Manuale Pharmaceuticum) kéziratát A munka 1986 végén 
került kiadásra Szaklapokban, napi- és hetilapokban, folyóiratokban megjelent tanul
mányai és közleményei száma 60. Társszervezetek meghívására, valamint mszágos tár
sasági rendezvényeken, országos továbbképző konfeienciákon ta1tott tudományos elő
adásai száma 76. A szlovák Gyógyszerészeti Társaság meghívására 1973-ban Pozsony
ban német nyelven tartott előadást Hivatalos felkérésre tudományos cikkek, disszertá
ciók, könyvek lektmálását végezte, többhöz előszót írt Lektorálásai száma 55 
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A Rozsnyay Mátyás Emlékérmet 1968-ban, a Than Károly Emlékérmet 1971-ben, a 
Kazay Endie Emlékérmet 1974-ben, a Szocialista Magyar Gyógyszerellátásért Emlék
é1met 1976-ban kapta meg. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság vezetőségének előter
jesztésére a Rozsnyay Emlékversenyek terén kifejtett tevékenységéért az egészség.ügyi 
miniszter 1985-ben Kiváló munkáért kitüntetésben részesítette 

Tagja volt a Vl Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztése smán a Galenusi albizottság
nak, valamint a VIT Magyar Gyógyszerkönyv Szerkesztő Bizottsága Gyógyszertechno
lógiai Albizottságának. Részt vett a Vl Szabványos Vénymintákat (FoNo) Szerkesztő 
Bizottság, továbbá az Állatgyógyászati vényformulák gyűjteményének (FoNo vet) ki
dolgozását végző Sze1kesztóBizottság n1unkájában Tagja volt a Gyógyszerészeti Szak
mai Szabványbizottságnak Több újítását fogadták el és vezették be országosan A „25 
éves újítómozgalom" SZOT emlékérmet 1973-ban kapta meg. 

Aktív pályafutása 1980 január 1-vel ért véget Mint szaktanácsadó részmunkaidóben 
segítette a Békés Megyei Gyógysze1tári Központ munkáját az 1984-85 évek folyamán. 

1979 őszén Szegedre költözött, mert nyugdíjasként itt talált hasznos elfoglaltságot az 
egyetemi oktatásban, a szakgyógyszerészek vizsgáztatásában és a társasági munkában 

1988 január 18-án hunyt el Szegeden 
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Dr. Regdon Géza 

1932-

Kandidátus, egyetemi docens, a SZOTE GYTK 
Oktatási Bizottság elnöke. 
Az MGYT országos vezetőség tagja, a Rozsnyay Má, 
tyá~ Efnlékverseny kuratóriumának tagja. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1999-ben tüntették ki. 

Gyulán született 1932 .. március 21-én 1956-ban jeles eredménnyel államvizsgázott a 
Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. A végzés után 
Orosházán beosztott gyógyszerészként dolgozott 1956 október 12-ig, amikor gyógy
szerész feleségével együtt meghívást kaptak egyetemi oktatói állásra. Ettó1 kezdve a dr. 
Dávid Lajos, majd d1: Kedvessy György, dr: Selmeczi Béla és dr. Er&s István professzo
rok által vezetett Gyógyszertechnológiai Intézetben dolgozott összesen 4 évtizedig 
Egyetemi docensként 1996 május l-én ment nyugdíjba. Két gyermeke és négy unoká
ja van. Nagyobbik gyermeke egyetemi adjunktusként Szegeden a Gyógyszerésztudo
mányi Kar oktatója 

Tudományos kutató munkája kezdettó1 fogva a végbélkúpok és hüvelykúpok korsze
rű előállítására és vizsgálatára irányult 1962-ben egyetemi doktori, 1973-ban gyógy
szertechnológus szakgyógyszerész címet, 1976-ban kandidátusi címet szerzett Kutatá
si eredményeit 153 tudományos közleményben írta le, melybó1 50 db külföldön jelent 
meg angolul vagy németül. Tudományos kongresszusokon, konferenciákon több mint 
100 előadást tartott, ezek egy részét német nyelven. Három újítása közül kettőt orszá
gosan is elfogadtak és bevezettek a gyakorlatba A Gyógyszerkönyv Szerkesztó'bizott
sága számára a VI. és VII. kiadáshoz kísérleti munkát végzett, mint felkért szakértő 
Tagja volt a VI. és a VII FoNo Szerkesztőségének 

Oktatói tevékenysége során különböző típusú gyógyszertechnológiai gyakorlatokat 
vezetett III .. és IV éves gyógyszerészhallgatóknak helyettesként rendszeresen tartott el
méleti előadásokat, ill. a tané\'. végén kollokviumon, szigorlaton vizsgáztatott 28 éven 
át folyamatosan az Államvizsga Bizottságban gyakorlati vizsgáztatóként működött 
1988 óta előadója és vizsgáztatója a „Gyógyszerészet története és gyógyszerészeti alap
ismeretek" című fökollégiumnak E tárgyból 2 jegyzetet is írt 16 éven keresztül a Kari 
Nevelési Bizottság, majd 4 éven keresztül az Oktatási Bizottság elnöke volt 1984-tó1 
11 éven át Selmeczi professzor mellett intézeti tanulmányi felelősként és egyben inté
zetvezető helyettesként dolgozott Nyugdíjasként öt éven át vett részt a Karon szerve
zett gyógyszertári asszisztensképzésben, s mint a szakmai latin ismeretek tárgy előadó
ja „Alkalmazott latin alapismeretek" címmel jegyzetet írt 1999-ben 
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Külföldi tanulmányúton számos alkalommal vett részt és minden alkalommal tudo
mányos előadást is tartott (6 országban 15 előadás). 

Több mint l 0 alkalommal Felvételi Vizsgabizottság elnöki teendőket látott el, 100-
nál több szakgyógyszerész-jelöltet vizsgáztatott, 14 alkalommal vett részt az MTA 
TMB Bizottságában opponensként, vagy bizottsági tagként Felkérésre Rozsnyay Má
tyás Emlékversenyen a Bíráló Bizottság elnöke volt (1994), országos TDK konferenci
án pedig a zsűri elnöki teendőit látta el (1995) 

Kamarai tevékenysége közül kiemelkedik, hogy 1989-tó1 napjainkig nemcsak alapí
tó tagja a Magyar Gyógyszerész Kamarának, hanem megszervezte 1989-ben a kamara 
Gyógyszerésztudományi Kari Csoportját, s 1989-tól 1998 szeptemberéig vezetője is 
volt Több alkalommal a Magyar Gyógyszerész Kamara Csongrád megyei küldötteként 
vett részt országos rendezvényeken (pL tisztújító küldöttközgyú1ésen stb.) 2003-ban az 
MGYK elnöksége „Pro Homine Nobile Pharmaciae" kitüntetésben részesítette 

Egyéb szakmai, társadalmi tevékenysége közül kiemelhető, hogy két évtizeden ke
resztül vezetőségi tag volt az MGYI'ben, majd 2001-tó1 az MGYT Szenátus tagja. A 
TIT Csongrád Megyei Szervezetében szakosztályvezetőségi tagként, a Rozsnyay Má
tyás Kuratórium tagjaként, ill mintegy 2 évtizedig a SZOTE GYTK Kari Tanács tagja
ként dolgozott 

Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1976), a TIT Országos Elnökség Díszoklevele ki
tüntetés birtokosa (1977, 1978), a „SZOTE Kiváló Nevelője" (1981), Kiváló Gyógysze
rész (1984), a Societas Pharmaceutica Hungarica Emlékérem (1986) kitüntetettje, a 
SZOTE Kiváló Oktatója (1994), a Rozsnyay Mátyás Emlékérem (1994), az Apáczai 
Csere János Díj (1996) és a Kazay Endre Emlékérem (1999) kitüntetettje 
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Dr. Sárkány Sándor 

1906-1996 

Akadémiai doktor, tanszékvezető egyetemi tanár. 
Az MTA Botanikai Bizottság Növényanatómiai Albi
zottságának örökös, tiszteletbeli elnöké, a Magyar 
Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának 
elnöke, az ELTE honoris causa professzora. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1976-ban tüntették ki. 

Tanári családban, második gyermekként 1906.. március 18-án született Erdélyben. 
Désen Az elemi és középiskoláit - az I világháborús események miatt, többszöri me
neküléssel - Désen, Fogarason, Makón és Budapesten végezte. 

Középiskolai tanári oklevelét Budapesten, 1930-ban a Pázmány Péter Tudomány
egyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte 

Az egyetemi tanulmányai smán - d1: Mágócsy-Dietz Sándor professzor javaslatárn 
- már 1928-tól, mint gyakornok, majd az oklevél birtokában tanársegédként, késóbb 
mint e. adjunktus részt vett a tanszék oktató munkájában. Első feladata a biológus- és 
fö1eg a gyógyszerészhallgatók növényszervezettani képzése volt A tanszék élére 1929-
ben kinevezett d1: Paál Áipád professzor „Növényélettani Intézet" megnevezéssel ve
zette tovább a tanszéket Az új tanszékvezetőtől egyre több és igényesebb oktatási fel
adatot kapott A Budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium Tantestülete az 1936/37 tan
évtől biológia és földrajz tanárává választotta, ahol az egyetemi munkássága mellett, 
több éven keresztül tanított 

Az egyetemen 1941 januárjában „Összehasonlító növényanatómia" tárgykörből 
egyetemi magántanárrá habilitálták Állami ösztöndíjjal 1941-1943 között Bécsben, 
fharandtban és Berlinben szerez nemzetközi tapasztalatokat A külföldi tanulmányok 
után, az újonnan létesült „Növényörök:Iődéstani és Nemesítéstani Kutató Intézet" föad
junktusa. Dr. Paál Árpád professzm korai halála (1943) után, meghívással d1: Gimesi 
Nándor, az MTA levelező tagja vette át az intézet irányítását. Az új tanszékvezető ja
vaslatára, Gyógyszerészi Növénytani Tanszéket létesítettek, melynek vezetésével őt bíz
ták meg 

A földművelésügyi miniszter 1942-ben, az újonnan létesített Magyar Kir 
Növényörökléstani és Nemesítő Kutató Intézet kísérletügyi főadjunktusává, majd igaz
gatójává nevezte ki. Ezzel egy idóben a Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kará
ra egyetemi nyilvános, rendes tanárrá nevezték ki. Röviddel ezután került professzm
ként a Gyógyszerészi Növénytani Tanszék élére. Ekkor kezdte meg az újonnan létesí
tett Egyetemi Alkalmazott Növénytani és Szövetfejlődéstani Intézet, ill Tanszék szer
vezését, amely több éven keresztül 1955-ig tartott 
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A tanszéket, ill az ott folyó oktató- és kutatómunkát az 1976. év végéig, nyugállo
mányba vonulásáig irányította. Utóda - két átmeneti tanszékvezető után - dr. Gyurján 
István, a biológiai tudományok doktora, egyetemi tanár lett, aki kiváló módszerekkel 
folytatta a gyógyszerészhallgatók oktatását, kmszerű műszerekkel végezte és irányítot
ta a tanszéken folyó sokirányú kutatómunkát Időközben a tanszék új neve ELTE Nö
vényszervezettani Tanszék lett Dr. Sárkány Sándor nyugdíjas éveiben tudományos ta
nácsadóként továbbra is részt vett a tanszék munkájában, folytatta a korábban általa 
megkezdett máknemesítést A nyolcvanas-kilencvenes években különösen nagy örömöt 
jelentett a számára, hogy a tanszék, amelyért évtizedeken keresztül olyan sokat fárado
zott, óriási n1értékben fejlődött, végre lehetőség nyílt a hatékony oktató- és kutatómun
kát biztosító modem eszközök beszerzésére, munkába állítására. Örömmel hallotta, 
hogy a tanszék korszerű épületbe, Lágymányosra költözik 

Az egyetemi oktatás területén, évtizedeken keresztül - az időközben többször átala
kult és korszerűsödött tanszék múK:ödési körének megfelelően - egyrészt a biológus ta
nár- és szakképzésben növényszervezettan! adott elő, másrészt a gyógyszerészhallgatók 
növénytani oktatását végezte, irányította Időnként speciális kollégiumokat tartott, köz
vetlenül és közvetve az egyetemi doktorandusok munkáját segítette 

Ezért a közel hétévtizedes oktató- és kutatómunkáját nehéz röviden összefoglalni A 
teljesség igénye nélkül itt és most fóbb kutatási irányainak ismertetésére szorííkozunk 

Tudományos munkássága három szakaszra boníható: 
1 Kutatásainak kezdetén szövetfejlődéstani, szövetdifferenciációs kérdésekkel fog

lalkozott Néhány kétszikű növény (pl. ricinus, farkasalma, maszlag, macskagyöké1, 
napraforgó) szállító szövetrendszerének kialakulását tanulmányozta .. Egyetemi doktori 
értekezését e kutatások eredményeibó1 készítette Ide sorolhatók még a növényi hor
monnal, a heteroauxinnal végzett szövet és szerv differenciációs vizsgálatai is 

2 Kutatásainak másik ilányát jelzi a xylotómia területén végzett tevékenysége Fás 
növények fatestének mikroszkópos szerkezetét elemezve kb 50 fajra érvényes diag
nosztikai értékű szövettani határozókulcsot állított össze Ez nagymértékben segítette 
antrakotómiai kutatásait Ezek lényege, hogy barlangokból, ősemberi tűzhelyekbó1 elő
került faszén maradványok faj azonosító mikroszkópos vizsgálatából olyan eredmé
nyekhez jutott, melyek alapján fejlődéstörténeti, klimatológiai, erdőtörténeti következ
tetések vonhatók le Xylotómiai kutatásai során a növényi mikrotechnikában új beágya
zási, festési eljárásokat vezetett be 

3 Kutatásainak talán legsikeresebb szakasza a mák alkaloidok kutatá"'· produktív 
mák fajták nemesítése volt Több mint harminc éven át a feleségével, d1: Ki11 Irén 
gyógynövénykutatóval, valamint a tanszék munkatársaival együtt végzett alkaloida
hozam növelését célzó máknemesítési munkálatokat vezette és szervezte. Az évtizede
ken keresztül végzett máknemesítési munkásságának eredményét és sikerét három mák
fajta állami elismerése mutatja (SB morfin-mákfajta, 1959.; BC-2 morfin-mákfajta 
1967.; GN-narkotin-mákfajta 1992) 

Első tudományos dolgozatát (1934) követően több mint 100 tudományos, ill. isme
rette1jesztő munkája jelent meg Számos kandidátusi ill doktori értekezéssel kapcsola
tos opponenciát, lektori véleményt, könyvismertetést írt I öbb egyetemi jegyzetet írt és 
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szerkesztett Ezek s01ában kiemelt fontosságú a di: Szalai Istvánnal együtt írt „Növény
szervezettani gyako!latok" című egyetemi tankönyv, melynek első kiadása 1957-ben, a 
második 1964-ben, a barmadik, bővített kiadása 707 oldalon, 381 ábrával 1966-ban je
lent meg. Ez utóbbi kiadás főleg az elektronmikroszkópos technikával bővült Részt vett 
a Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztésében is 

Közreműködött a hazai tudományos élet szűkebb körű irányításában és fejlesztésé
ben is. Éveken keresztül elnöke volt a Magyar Biológiai I ársaság Botanikai Szakosztá
lyának, több mint 15 évig tagja volt a MTA Botanikai Bizottsága Növényanatómiai Al
bizottságának, melynek örökös tiszteletbeli elnöke lett Részt vett a Funkcionális Struk
túrakutatási Bizottságban, a Gyógyszerész Komplex Bizottságban, valamint az 52. sz. 
kutatási föfeladatot Koo1dináló Bizottságban is. 

Javaslatára és aktiv közremú'ködésével - az MTA támogatásával - a tanszék 1958-
ban először szervezte meg a „Magyar Növényanatómiai Szimpóziumot", melynek VI 
ülésén 1991-ben, 85 éves k01ában (!)is aktívan vett részt 

A tanszék nemzetközi kapcsolatait tudatosan ápolta és fejlesztette Több külföldi 
egyetem társtanszékén és kutatóintézetében dolgozó kutatókkal elmélyült szakmai mnn
kakapcsolatot épített ki Több alkalommal, nemcsak önállóan, hanem gyógyszerész és 
biológus végzettségű, lelkes fiatal munkatársaival együtt publikált Kísérleteinek és ku
tatásainak eredményeiró1 a hazai és külföldi fórumokon, kongresszusokon, valamint fo
lyóiratokban számolt(ak) be. Rendszeresen részt vett és eredmény-beszámolókkal szere
pelt több alkalommal - egyedül és munkatársaival - a Nemzetközi Botanikai Kongresz
szusokon, az időszakonként összehívott Alkaloid Szimpóziumokon, a Nemzetközi Elekt
ronmikroszkópos Kongresszusokon és más nemzetközi tudományos fórumon 

Utolsó éveiben továbbra is nagy figyelmet fordított a mákkísérletekre, emellett volt 
még energiája a kiválasztással és raktározással összefüggő fény- és elektronmikroszkó
pos vizsgálatokra is 

Oktatói, nevelői és tudományos munkásságát több kitüntetéssel ismerték el A Tudo
mányos Minősítő Bizottság 1952-ben - az addigi tudományos munkája és kutatási ered
ményei elismeréseként- a biológiai tudományok dokt01ává minősítette, majd 1961-ben 
az Oktatásügy Kiváló Dolgozója lett Az Alkaloida Vegyészeti Gyár által alapított 
Kabay János Emlékplakettet három alkalommal kapta meg. Nyugállományba vonulása
k01 1976-ban, az Eötvös Loránd Emlékplakettel és a Semmelweis Emlékplakettel, ezt 
követően 197'7-ben Semmelweis Aranygyűrűvel tüntették ki. 1982-ben a pozsonyi 
Comensky Egyetem Emlékplakettjét vehette át A Magyar Tudományos Akadémia Szé
chenyi István Emlékplakettjét és a Magyar Gyógyszerészi I á1saság Kazay Endre Em
lékérmét 1986-ban kapta meg 

Az Augusztin Béla Emlékplakettet és a Magyar Biológiai Társaság által alapított 
Hermann Ottó díjat is megkapta 

Az Eötvös L01ánd Tudományegyetem kimagasló oktatói, nevelői és vezetői tevé
kenységéért - életművéért - 1995-ben, az egyetem legnagyobb kitüntetésével, a „doc
tor et professor honoris causa" címmel jutalmazta 
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Dr. Stájer Géza 

1936-

Akadémai doktor, egyetemi tanár. 
A SZOTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja: 
Az MGYT alelnöke, a Gyógyszerellátási SzahnaiKol
légi11m tagja. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 2000-ben tüntették ki. 

Szegeden született 1936 március 26-án 1954-ben a Szegedi Tanítóképző Intézetben 
érettségizett, majd tanulmányait a Szegedi Orvostndományi Egyetem Gyógyszerésztu
dományi Karán folytatta és 1959-ben kitüntetéses gyógyszerészi oklevelet szerzett Ez
után Somogy megyében gyógyszerészként dolgozott 1960-ban Szegeden gyakornok
ként került mostani munkahelyére, a Szent-Gyö1gyi Albert Orvostudományi Egyetem, 
ma Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai Intézetébe, ahol 1961-ben tanársegédi, 
1971-ben adjunktusi, 1976-ban docensi és 1990-ben egyetemi tanáJi kinevezést nyert 

Kutatási területe 1980-ig: szintetikus kénmganikus kémia, ezen belül a szulfenil
klmidok szubsztitúciós reakciói ambidens nukleofilekkel, a diszulfidok, tiolszulfinátok 
és tiolszultonátok szerkezete és reakciói Emellett gyógyszerészi kémiai analitikával, 
fó'ként sze1ves gyógyszervegyületek azonosítására és kvantitatív meghatározására alkal
mas színreakciók kutatásával foglalkozott 1980 óta gyógyszerkénúai szintézisek, ezen 
belül a telített heterociklusos gyógyszervegyületek szintézise és sztereokémiai vizsgá
lata kutatási területen dolgozik Jelentősebb eredményei: kondenzáltvázas telített és 
részlegesen telített 1,3-oxazinok, pirimidinonok és rokonvegyületek, telített indolok és 
izoindolok előállítása, térszerkezetének és finom szerkezetének felderítése, norbomán
nal és norbornénnel kondenzált 1,3-heterociklusok szintézise, térszerkezete, cikJoaddí
ciós és cik:loreverziós átalakítása Norbornénvázas aminosavakból retro Diels-Alder re
akcióval heteromonociklusokat és kondenzált többgyűrűs heterociklusokat állított elő 
preparatív méretben E munkát a nemzetközi irodalomban érdekes ieakciónak és új tak
tikának nevezve idézték 

168 tudományos közleménye jelent meg vagy van közlés alatt, csaknem kizárólag 
külföldön, angol vagy német nyelven és több mint 170 tudományos előadás szerzője. Ku
mulatív impaktfaktora 190, munkáira az irodalomban mintegy 700 esetben hivatkoznak 

A kinin cinchonin és cinchonidin meghatározása kálium[tetrarodano--merku
rát(II)]-vel" ~ímű gyógyszerészdoktori é1tekezését 1964-ben védte meg. 1975-ben a kén 
organikus témájú „Tioamid típusú vegyületek szultenilezése és a keletkező diszulfidok 
tanulmányozása" című disszertációja védésével a kémiai tudomány kandidátusa lett 
1989-ben védte meg „Kondenzáltvázas telített 1,3-heternciklusok előállítása, térszerke-
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zete, cikloaddiciós és cikloverziós átalakítása" című értekezését, amivel a kémiai tudo
mány doktora fokozatot szerezte meg. 

1974-ben a Magyar Gyógyszerészeti Társaság jubileumi pályázatán gyógyszer
analitikai munkával első díjat nyert Tudományos munkáinak egy része gyógyszer
analitikai jellegű. A Vl Magyar Gyógyszerkönyv Szerkesztő Bizottsága számára kí
sérletes munkát végzett A VII. Magyar Gyógyszerkönyv elkészítésében szakértőként 
vett részt 1973-ban gyógyszerellenőrzésből (kémiai analitikából) szakgyógyszerészi 
minősítést nyert 

1966-ban középfokű német, 1970-ben középfokű angol állami nyelvvizsgát, 1972-
ben orosz alapfűkú nyelvvizsgát tett. Németül és angolul beszél, orosz és francia szak
irodalmat fordít 

Oktatómunkájában előbb gyógyszerészhallgatók kvalitatív kémiai analízis és 
gyógyszerészi kémiai gyakorlatának vezetésében vett részt, majd öt éven át a Kémiai 
analízis 1 tárgyat, egy félévben pedig a Gyógyszerészi kémiát és hosszabb ideje ennek 
bevezető részét adja elő Jelenleg a gyógyszerészhallgatók idegen nyelvű oktatásának 
keretében angolul a Qualitative Chemical Analysis tárgyat oktatja, ebbó1 és a 
Pharmaceutical chemistry tárgyból gyakorlatokat vezet Egyik előadója a Kémiai 
gyógyszerkutatás tárgynak, angolul és magyarul. Nyolc egyetemi, köztük három angol 
nyelvű jegyzetet írt 

7 egyetemi doktori értekezést, 8 szakdolgozatot irányított, 3 PhD értekezés témave
zetője és számos egyetemi doktori értekezés és több kandidátusi értekezés opponense 
volt Tudományos diákkörös hallgatói helyi és országos konferencián első és második 
helyezést értek el Irányításával 7 TDK pályamunka készült, melyek mindegyike díjat 
nyert Tagja a Gyógyszerészkari Doktori Iskolának 

1976 óta külső megbízásos szerződések keretében részt vett díuretikus, szívre ható, 
analgetikus és hőcsökkentő potenciális gyógyszervegyületek és növényvédő szerek ku
tatásában a Chinoin, az EGIS, a Richter Gedeon Rt, a Tiszavasvári Alkaloida gyógy
szergyárakkal és a NEVIKI-vel kooperációban A finn Orion és a belga Acros vegyszer
gyárral kötött intézeti szerződés keretében sok vegyületet szintetizált 

1971-ben hathónapos tanulmányúton vett részt a greifswaldi egyetem gyógyszerészi 
szekcióján, ahol a kinazolinok szintézise területén dolgozott 1988-ban öthónapos, 
1989-ben, 1990-ben kéthónapos és késóob is, eddig összesen 14 hónap tanulmányúton 
volt a turkui egyetemen, ahol a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem honoris 
causa doktorával, Kalevi Pihlaja akadémikussal dolgozott Az együttműködésbó1 közel 
húsz tudományos közlemény és számos előadás született Intenzív, közleményeket és 
előadásokat eredményező kooperációt alakított ki a finn Joensuu-i egyetemmel Számos 
külföldi konferencián előadással vagy poszterrel vett részt 

108 gyógyszerészeti szakmapolitikai írása, köztük számos továbbképző cikke került 
közlésre a Gyógyszerészet, Patika Tükör, Patika Magazin, Gyógyszertári Practicum és 
Gyógyszerészet-történet periodikákban 2002-ben ezekbó1 könyve jelent meg „A kígyó 
metamorfózisa" címmel 

Korábban öt éven át a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerkutatási Szak
osztályának és Gyógyszeranalitikai Szakosztályának vezetőségi tagja volt 1996-2000 
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között a Magyar Gyógyszerészeti Társaság alelnöke, korábban a Csongrád Megyei 
Szervezet vezetőségi tagja Tagja a Magyar Gyógyszerész Kamarának és a Magyar Ké
mikusok Egyesületének. Hat évig tagja volt a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi 
Egyetem Doktori és Habilitációs Bizottságának és öt éven át a József Attila Tudomány 
Egyetem Doktori Bizottságának A Gyógyszerellátási Szakmai Kollégium tagja. 

1991-1997 között, két cikluson át a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar dékánjaként mú1cödött 1971-1973-ig tagja volt az Egye
temi Tanácsnak és hosszabb ideig a Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsának 

1975-ben Érdemes Gyógyszerész, 1985-ben Kiváló Gyógyszerész minisztériumi ki
tüntetést kapott„ 1989-ben Miniszteri Dicséret-ben részesült. 1978-ban a Szent-Györgyi 
Albert Orvostudományi Egyetem Kiváló Nevelője címet kapta 

1997-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje állami kitüntetésben ré
szesült A Magyar Gyógyszerészeti Társaságtól Kazay Endre Emlékérmet kapott To
vábbi kitüntetései: Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2002), Szent Györgyi Albert 
díj (2002), Bruckner Győző díj (2002), Schulek Emlékérem (2002). A hallgatóktól 
többször megkapta a Best Practical Teacher és a Best Lecturer címet és egy ízben a III 
évfolyam legjobb oktatója címet 
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Dr. Stenszky Ernő 

1926-

C. egyetemi docens, az OGYI gyógyszerismertetőhál6-
zatának tagja. 
A Hajdú-Bihar Megyei Gyógyszertári Központ igaz
gató főgyógyszerésze. 
Az MGYT alebwke majd főtitkára, a DAB Farmako/.ógi

ai és Gyógyszerészeti Munkabizottságának társelnöke, 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1986~ban tüntették ki. 

Budapesten született 1926-ban Gyermekkorát kis falubau, Marnslelén töltötte, ahol 
édesapja gyógyszerész volt Középiskoláit Makón végezte .. 1945-ben iratkozott be a 
Szegedi Orvostudományi Egyetenne (SZOTE), ahol 1950-ben kapott diplomát 

Fiatal gyógyszerészként először falusi majd városi közforgalmú gyógyszertárban 
dolgozott 1950-ben került a Debreceni Orvostudományi Egyetem Gyógyszertárába, 
ahol 1957-ig dolgozott Ezen idő alatt, mint externista részt vett a morfinszármazékok 
kutatásábau az egyetem Gyógyszertaui Intézetében E témakörben hazai és külföldi 
szaklapokban számos közleménye jelent meg. 1958-ban készítette el gyógyszerész-dok
tori disszertációját „Egyes morfinszármazékok köhögéscsillapító hatásának vizsgálata" 
címmel, melyet a SZOTE Gyógyszerésztudományi Karán „summa cum laude" ered
ménnyel védett meg 

1957-ben nyerte el a Hajdú-Bihar Megyei Kórház Gyógyszertárának főgyógyszeré
szi állását 1964-ben a Megyei Gyógyszertári Központ főgyógyszerésze, 1974-ben igaz
gató főgyógyszerésze lett 

1973-ban gyógyszerhatástanból és toxikológiából, 1975-ben gyógyszerügyi szerve
zésbó1 szakképesítést szerzett 

Mint fiatal gyógyszerész korán felismerte a gyógyszerész-orvos-beteg együttmúködés 
fontosságát. Ennek szellemében lett alapító tagja az Országos Gyógyszerészeti Intézet 
több mint 45 éve mú1cödő gyógyszerismertető hálózatának Szervezője és előadója az or
szágos gyógyszerész továbbképzésnek, valaurint aktívau vett részt a szakképzés eló1cészí
tésében Évtizedek óta tagja az Országos Szakképesítő Bizottságnak. Az egészségügyi mi
niszter megbízása alapján 20 éven át a SZOTE Gyógyszerésztudományl Karán a7 állam
vizsgák elnöki tisztét látta el Tagja volt a kari tanácsnak is. 1984-ben az egészségügyi mi
niszter munkája elismeréséül a SZOTE címzetes egyetemi docense címet adományozta 

Sokat tett a Debreceni Gyógyszerésztudományi Kar létrejöttéért Nagy gondot for
dított munkássága folyamán ana is, hogy jól képzett gyógyszerészek és asszisztensek 
és megfelelő számban dolgozzanak a megyében 

A Debreceni Akadémiai Bizottság munkájában a megalapítás óta folyamatosan dol
gozott, hosszú éveken keresztül a Farmakológiai és Gyógyszerészeti Munkabizottság 
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társelnöke 1970 óta tagja az MGYT országos vezetőségének, 1972-tól a Társaság ve
zetőségének alelnöke, 1978-86 között főtiíkára volt Jelenleg az MGYT szenátusa el
nökségének tagja 

Főtitkársága alatt 1984-ben egyik szervezője és irányítója volt a FIP Budapesten 
megtartott nemzetközi kongresszusának, amely a magyar gyógyszerészetuek komoly 
szakmai és társadalmi rangot jelentett Több külföldi kongresszuson és hivatalos meg
beszélésen vett részt, pi Angliábau, Finnországban, Kanadában, Bulgáriában, Spanyol
országban, Dániábau, Svájcbau, a Szovjetunióban, Olaszországban, Hollaudiában, Né
metországban, Lengyelországban stb 

Kül-és belföldi kongresszusokon tartott előadásai meghaladják az ötvenet, közlemé
nyeinek száma mintegy hatvan 

Munkája elismeréséül számos hazai és külföldi elismerést kapott Így a Német 
Gyógyszerészeti Társaság tiszteletbeli tagja, a Kazay Endre Emlékérem, a Munkaér
demrend arany fokozata, a Magyar Népköztársaság Csillagrendje kitüntetések birtoko
sa, Kiváló Gyógyszerész, a Pro Sanitate, a Pro Homine Nobile Pharmaciae erulékérem, 
„Az év gyógyszerésze Hajdú-Bihar megye 2003" díj és a Küttel Dezső Emlékérem ki
tüntetettje 

Azon gyógyszerészek közé tartozik, akik munkájukkal és szakmai tudásukkal nagy
ban elősegítették a magyar gyógyszerészet folyamatos fejlődését és nemzetközi együtt
működését 
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Dr. Szász György 

1927-

Akadémiai doktor, tanszékvezető egyetemi tanár, a 
SOTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja. 
Az MGYT elnöke, a Gyógyszerésze( és az Acta 
Phannaceutica Hungarica felelős szerkesztője. 

A Német Gyógyszerészeti Társaság tiszteletbeli tagja. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1996-ban tüntették ki. 

Budapesten született 1927. október 31-én Elemi iskolába gyermekkori lakóhelyén, 
I ápióbicskén (Pest m) járt A gimnáziumi tanulmányokat a budapesti Kölcsey Ferenc 
gimnáziumban, az egyetemi tanulmányokat a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 
végezte Itt szerzett gyógyszerészi diplomát 1952-ben 

Még IV éves hallgatóként meghívást kapott di: Végh Antal professzortól a Gyógy
szerészi Kémiai Intézetbe, amelyben 1952 .. március l-tó1 egyetemi gyakornokként kez
dett dolgozni Ugyanitt 1960-ban megszerezte a gyógyszerészdoktm, 1968-ban a kémi
ai tudományok kandidátusa, majd 1980-ban a kémiai tudományok doktora címet 

1974-ben kinevezik egyetemi tanárnak és a SOTE Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
(GYKI) igazgatójának Ezt a feladatot 1994-ig látta el Nyugállományba vonulása után, 
1997-ben elnyerte a Professm emeritus címet Ilyen minőségben dolgozik tovább a 
GYKI-ben 

Kutatási területe a gyógyszerkutatás (gyógyszeranalitika), amelyen több mint 230 
közlemény szerzője illetve társszerzője. Közleményeinek nagyobb része a kromatográ
fia, illetve annak gyógyszeranalitikai alkalmazási területér61 adódik Első közleményé
ben (1953) az akkor kifejlődőben lévő papírkromatográfia alkalmazásáról számolt be, 
ezt követően és jelenleg is a nagynyomású folyadékromatográfia felhasználásával fog
lalkozik Szerkesztő-társszerzője a „Gyógyszerészi kémia" (Szász Gy, Takác 1 M, Végh 
A ) e több kiadást megélt egyetemi tankönyvnek 

1972-ben megválasztják és kinevezik a SOTE Gyógyszerésztudományi Kar dékán
jának; ezt a funkciót négy perióduson keresztül, 1984-ig látta el 

Felelős szerkesztője volt a „Gyógyszerészet", valamint az „Acta Pharmaceutica 
Hungarica" c gyógyszerészeti szakfolyóiratoknak és elnöke volt a Magyar Gyógysze
részeti Táraságnak (1991-1996) A Német Gyógyszerészeti Társaság tiszteletbeli tagja 

A Munka Érdemrend arany fokozata, az Apáczai Csere János Érdemérem, a Magyar 
Felsőoktatásért Érdemérem és a Kazay Endre Emlékérem tulajdonosa 
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Dr. Váradi József 

1928-

Egyetemi adjunktus, e. egyetemi docens. 
A Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központigazgató 
helyettes főgyógyszerésze, majd igazgatója:. . .. 
Az MGYT Szervezési Szakosztályának elnöke, az 
MGYT alelnöke. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1989-ben tüntették .ki. 

1928 december 28-án született a Heves megyei Makláron Apja néhány holdas paraszt, 
anyja háztartásbeli. Elemi iskoláit a maklári római katolikus iskolában végezte. Az ötö
dik osztály elvégzése után Egerbe került polgári iskolába, ahova 1940-44 között járt 
1944 szeptemberben beiratkozott az egri érseki kereskedelmi középiskolába Mivel a 
háború miatt egy évet ki kellett hagynia, 1949-ben végezte el a középiskolát, amikor ki
tűnő eredménnyel érettségizett 

1949-ben vették fel a budapesti Gyógyszerésztudományi Karra, amit 1954-ben vég
zett el 1954 májusáról szeptemberig a MÁV Kórház házi gyógyszertárában dolgozott 
beosztott gyógyszerészként 1954 szeptembert61 a budapesti Gyógyszerésztudományi 
Kar Gyógynövény és Drogismereti Intézetbe került gyakornoknak, ahol 1956-ban ta
nársegéd lett Érdeklődési területe a fitokérnia volt, 1964-ben ebben a témában dokto
rált 1966-ban adjunktus lett Az intézetben töltött 14 éve alatt 29 közleménye jelent 
meg, ebből 9 angol nyelvű külföldi szaklapokban Közben az MGYI Gyógynövény 
Szakosztályának titkára és a Gyógyszerészet c. szaklap egyik szerkesztője lett 

1968 májusában a Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központjának igazgatóhelyettes 
főgyógyszerésze lett Ebben a státuszában sem hagyott fel korábbi tudományos témái
val: a gyógyszertári asszisztensek részére Drogismeret cimmel tankönyvet írt Ezután 
több cikket publikált gyógyszerügyi szervezés témakörben és az MGYT e szakosztályá
nak elnöke lett Számos konferenciát és tudományos ülést szervezett 

l 9T7-ben nevezték ki a Fővárosi fanács Gyógyszertári Központjának i.gazgatójává, 
1978-tól a fővárosi vezető főgyógyszerészi feladatokat- megbízottként- is ellátta 

1980-1990 végéig az MGYT alelnöke 1984-ben c. egyetemi docensi kinevezést 
kapott 

Felesége és egyetlen lánya is gyógyszerész. Egész életében az általa nagyon szere
tett szakmájáért és az abban dolgozókért munkálkodott Talán ennek az eredménye töb
bek között a Kazay Endre Emlékérem is, amellyel 1989-ben tüntették ki 
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Dr. Vastagh Gábor 

1899-1987 

Vegyésvnérnök, akadémiai doktor. 
Az OKI főigazgató-helyettese, a Műegyetem magánta

nára, az OGYI mb. igazgatója. 
A PhHg. VII. izotóp munkacsoport elnöke, az. MTA 
Szerve'i- és Gyógyszeranalitikai Munkabizottságának 

tagja. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1972-ben tüntették ki. 

A magyar gyógyszerellenőrzés kimagasló személyisége 1899 március 7-én született 

Szentendrén, ahol édesapja közjegyz6 volt Gimnáziumi tanulmányait a budapesti Pia

rista Gimnáziumban végezte, majd az érettségi után, az 1 Világháború végén, csak rö

vid idejű katonáskodás után volt módjában pályát választani és egyetemi éveit elkezde

ni Hajlama és vágya tulajdonképpen a kohómérnöki pálya felé vonzották, de az akko

ri idők nem tették lehetővé, hogy a szül6i háztól távolabb, az éppen Sopronba áttelepü-

16 (selmeci) Bányászati és Kohászati F6iskolára beiratkozhasson. Ezért a budapesti Mű

szaki Egyetem vegyészmérnöki karán kezdte meg tanulmányait és itt 1924-ben, ve

gyészmérnöki oklevelet is szerzett 
A diploma megszerzése után csak 1926-ban tudott elhelyezkedni, ekkm a Műegyetemen 

dr. Vuk Mihály professzor mellett tanársegéd lett az Élelmiszerkémiai Tanszéken Itt fóleg ga

bona- és liszíkémiai problémákkal foglalkozott. 1927 májusában hívta meg dr. Schulek Elem

ér, akkor az Oiszágos Közegészségügyi Intézet kémiai osztályának vezet6je, munkatársául, s 

ettó1 az id6tó1 kezdve mnnkássága mindvégig összekapcsolódott a gyógyszeranalitikával, 

gyógyszerellenfüzéssel E munkáját kiegészítette az az egy éves Rockefeller-ösztöndíj, 

amelynek segítségével 1931-32-ben Németország, Svédország, Norvégia, Hollandia, Svájc 

és Auszttia gyógyszerkémiai, gyógyszerellenőrző és higiénikus intézeteit tanulmányozta. A 

tanuhnányút keretében hosszabb ideig dolgozott Mannich professzm mellett a berlini egye

tem Gyógyszerészeti Intézetében Itt fóleg különböző növényi anyagok elválasztásában nyert 

nagy jártasságot, majd a berlini Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene-ben is

merkedett a víz- és szennyvízvizsgálati módszerekkel és problémákkal 
Hazatérése után folytatta munkáját az OKI-ban, Schulek professzo1 oldalán és agya

korlati gyógyszerellenfüzési munka mellett nagyszámú, kísérletes munkán alapuló 

gyógyszeranalitikai dolgozatot közölt a Gyógyszerésztudományi Értesít6ben, az (akko

ri) Magyar Chemiai Folyóiratban, az Archiv der Pharmazie-ban, a Pharmazeutische 

Zenttalhalle-ban, a Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie-ben és másutt 

Az OKI-ban időközben az adjunktusi, késóbb az osztályvezetfü rangot érte el; 1944-

ben a budapesti Műegyetemen műszaki doktori címet szerzett A háborús események fe

nyegető közeledése és felsóbb intézkedések ellenére 1944 6szén sikerült munkatársai-
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val megakadályoznia, hogy a Közegészségügyi Intézet felszerelését és személyi állomá

nyát nyugatra telepítsék Budapest ostroma után az els6k között jelentkezett újból mun

kára az Intézetben 1946-ban a Műegyetem magántanárrá habilitálta és e minőségben 

1950-ig rendszeresen tartotta el6adásait El6adója volt továbbá az akkori Állami Mű
szaki Ffüskolának és a Műszaki Egyetem Esti Tagozatának is. 

A Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Min6sítő Bizottsága 1952-ben ad

digi tudományos tevékenysége elismeréséül a „kémiai tudományok doktora" címet ado

mányozta Ugyancsak az Akadémia 1951-ben az Akadémiai Nagyhét alkalmából juta

lomban, 1957-ben pedig elnöki jutalomban részesítette. 1951-ben megkapta a Magyar 

Népköztársasági Érdemrend V fokozatát. 1958-ban- az id6közben viselt igazgatói cím 

után - az OKI föigazgatóhelyettese lett és ezt a rangot-beosztást töltötte be 1968-ig, 

amikor az Intézet általa vezetett Gyógyszerellenfüzési Csoportját a korábban létesített 

Országos Gyógyszerészeti Intézetbe illesztették be. Ez utóbbi Intézet megbízott igazga

tója volt 1973. március végével történt nyugdíjba vonulásáig 
Nem volna teljes a képünk dr. Va1tagh Gáborról az emberról és szakemberról, ha 

kohászattörténeti kutatásait meg nem említenénk A sok évtizeden át rendszeres kirán

dulásai során nem kizárólag a táj szépségeit figyelte, de látó és értő szemmel, kis salak

e16fordulásokból és egyéb jelekból középkori vaskohók jelenlétét, elsüllyedt nyomait 

sejtette meg és tudományos alaposságú, régészek és múzeumok által támogatott 

ásatásokkal - sok éven keresztül évi szabadságát áldozva - sejtetését be is bizonyította 

Az ásatások eredménye, a fels6 magyarországi Imolán, Felsőkelecsényen, Trizsen talált 

kohók részint különböző múzeumok gyűjteményeit gazdagították, ezenfelül az idevágó 

szakirodalomban is lecsapódás! nyert: kis-monográfiát írt a Szokolyahutai Vasműról, 

„Az ásatásokkal feltárt kohászati maradványok műszaki vizsgálatának eredményei" -ról 

és számos rokon tárgyban .. Mindezen írásai az MTA Műszaki Tudományok Osztályának 

Közleményeiben, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület „Kohászati 

Lapok" című folyóiratában, az Acta Archeologica-ban, nemkülönben a megfelel6 tár

gyú könyvekben, monográfiaként jelentek meg E kutatásairól emellett idehaza és 

Ausztriában, külön meghívásra, széles visszhangot kelt6 el6adásokban is beszámolt 

Nyugdíjba vonulása után sem szakadt meg a kapcsolata a gyógyszeranalitikával

gyógyszerellenő1zéssel: tagja volt az MTA Szerves- és Gyógyszeranalitikai Munkabizottsá

gának, a VII. Magyar Gyógyszerkönyv Szerkesztóbizottsága Kémiai Albizottságának, emel

lett vezet6je a Gyógyszerkönyvi Szerkesztóbizottság Elnökéhez tartozó Izotóp Mnnkacso

portnak, tiszteletbeli tagja továbbá a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógy,zeranalitik:ai 

Szakosztálya vezet6ségének Mindezen testületek ülésein nemcsak rendszeresen részt vett, 

de gazdag tapasztalatai felidézésével és közkinccsé tételével azok eredményes tevékenysé

géhez is nagyban hozzájárult Szakmai tevékenységének - a kezdetektó1 számítva - méltó 

betet6z6dése volt az az előadás, amelyet 1977 október 7-én a Magyar Gyógyszerészeti I ár

saság ürmepi ülésén: „50 éves a magyar Gyógyszerellenfüzés" címmel tartott 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság kimagasló életmű és tudományos munkásság 

elismerésé!e létesitett legnagyobb kitüntetésével, a „Kazay Endre Emlékéremmel" tün

tette ki 1972-ben, továbbá az 1972-ben alapított Richter Gedeon Emlékéremmel 

Dr. Va1tagh Gábor 1987 március 31-én hunyt el 
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Dr. Végh Antal 

1903-1995 

Kandidátus, tanszékvezető egyetemi tanár, a SOTE GY[K 
dékánja. A Ph.Hg. VII. szerkesztő bizattságának elnöke, 
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság főtitkára, a 
Gyógyszerész Szakcsoport elnöke, a Magyar.Gyógysze
részeti Társaság elnöke. Az EDSZ elnöke. 
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társasá[!, Értesítője 

felelős szerkesztője, a Gyógyszerészetfelelős.szerkesztő-. 
je, főszerkesztője .. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1968-ban tüntették ki. 

1903. október 22-én született Fegyverneken Apja, nagyapja gyógyszerész volt Iskolá
it Szolnokon végezte. Itt érettségizett Felsőfokú tanulmányait Innsbruckban kezdte a 
jezsuitáknál. Két év múlva hazatért, beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem
re, ahol 1927-ben szerzett gyógyszerészi diplomát Dl: Winkler Lajos professzor meg
hívta őt munkatársként az 1 sz Chemiai Intézetbe díjtalan gyakornoknak Első tudo
mányos publikációja 1931-ben jelent meg a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
Értesítőjében. A következő évben nyújtotta be doktori disszertációját és 1933-ban elis
meréssel védte meg. A következő évben fizetéstelen tanársegéd lett Az 1939 évi átszer
vezés folytán az intézet két részre oszlott: a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet dr. 
Szebellédy László professzor, a Gyógyszerész Kémiai Intézet dr. Széki Tibor professzor 
vezetése alá ke1ült Utóbbiban dr. Végh Antal adjunktusi, majd intézeti tanári kinevezést 
nyert Feladata volt a doktoranduszok munkájának irányítása is 

A II Világháború után a gyógyszerészképzés négy évre terjedt Felismervén a régi 
képzésben részesültek felzárkóztatásának szükségességét, l 949-tó1 elkezdte a Gyógysze
részetben „Magister" név alatt a továbbképző cikkek sorozatának megjelentetését Rövid 
idő alatt húsz témakörbó1 36 közleménye jelent meg 1949-ben az intézetet kettéválasz
tották A Szerves Kémiai Intézet dr. Bruckner Gyózővezetésével a bölcsészkaron maiadt, 
a Gyógyszerészi Kémiai Intézet a Hőgyes Endre utca 7-be került és az orvoskathoz szer
vezték. Dr. Végh Antal megbízott igazgatóként- 1956-tól egyetemi tanárként - folytatta 
a gyógyszerészhallgatók oktatását, nagyon szerény felszereléssel és munkatársi létszám
mal Az igényeknek megfelelő feltételek megteremtése több év múlva következett be. 
Sok külső- és belső elvárásnak egyidejú1eg kellett megfelelni .. A korszerű, V Gyógyszer
könyvhöz kapcsolódó sze1teágazó tevékenység, a szerves vegyületek beépülése a gyógy
szerhasználatba, az összetett készítmények vizsgálatának szükségessége atra vezetett, 
hogy 1955-ben a tárgy négy szemeszteressé vált A teljes oktatói közösség bevonásával 
készített jegyzetből, 1972-ben a gyógyszerészi kémia teljes anyagát felölelő egyetemi 
tankönyv lett Az intézet dolgozói bekapcsolódtak a szakfelügyeló1c intézményes tovább
képzésébe, majd a szakgyógyszerész képzésbe. Egy évtizedes dékánsága alatt 
(1962-1972) vezetésével elkészült a reformtanterv, megindult a reformképzés 
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Része volt a magyar gyógyszerkönyvek előkészítő, irányító, szerkesztő és egyéb 
munkáiban a IV-tó1 a VII kiadásig, 1934-1987 között A Ph Hg. V jegyzője, a PhHg. 
VI szerkesztő bizottság elnökhelyettese, a Ph.Hg. VII. szerkesztő bizottságának elnö
ke. Nem csekély szerepe volt a gyógyszerkönyvek ismertetésében is. Ilyen továbbkép
ző füzetet is írt Magyarország képviseletében gyógyszerminőségi, standardizálási 
munkálatokat végzett a Compendium Medicamentorum elkészítésében. A WHO által 
felkért gyógyszerkönyvi szakértő volt 

DJ: Végh Antalt 1947-ben a Magyai Gyógyszerésztudományi Társaság fötitkárává 
választotta. Annak 1949-ben történt megszüntetése után szükségessé vált a megválto
zott körülmények között a gyógyszerészek és a gyógyszerészet érdekeit egy megfelelő 
szervezethez kapcsolódva érvényre juttatni .. Ez az ő kezdeményezésére az Orvos Egész
ségügyi Szakszervezet Gyógyszerész Szakcsoportja lett Ennek lett 1951-1952 között a 
főtitkára, 1954-1956 között az elnöke Mikor lehetővé vált 1966-ban a Magyai Gyógy
szerészeti Társaság megalakulása, annak első, alapító elnökévé választották Megalakí
totta az azóta is eredményesen működő tudományos szakosztályokat 

Korán felhasználta a szaksajtót a szakmai ismeretek terjesztésére. A szaksajtóban 
több mint fél évszázadon át jelen volt tudományos, továbbképző, szakmapolitikai vala
mint gyógyszerésztörténeti, biográfiai írásaival A Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság Értesítőjének a háború utáni utolsó felelős szerkesztője volt 1957-tó1 a 
Gyógyszerészet alapító felelős szerkesztője majd föszerkesztője, a Gyógyszerésztörté
neti Diáriumnak szerkesztóbizottsági elnöke volt 

Dr. Végh Antal professzor 1958-tól volt az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszer
vezet Központi Vezetőségének tagja, 1963-1975 között elnöke, utána 1980-ig tisztelet
beli alelnöke Elsó1c között kapta meg a szakszervezettől a Weil Emil plakettet, a Szak
szervezeti Munkáért SZOT aianyérmet, az Arany törzsgárda jelvényt A Magyar 
Orvostörténelmi Társaság vezetőségi tagja is volt A Német Demolaatikus Köztársaság 
Gyógyszerészeti Társasága tiszteletbeli tagjává választotta 1954-ben a Szocialista 
Munkáért Érdemérem, 1964-ben a Munka Érdemrend és Kiváló Gyógyszerész elisme
rések birtokosa lett Az MGYT-tó1 elsőként ő kapott Kazay Endre Emlékérmet, majd a 
Than Kárnly jubileumi, Richter Gedeon és Schulek Elemér Emlékérmet A Semmelwe
is Orvostudományi Egyetem Tanácsa 1972-ben a Winkler Lajos Emlékérmet adomá
nyozta, 1983-ban Senator Honoris Causa Universitas címmel tüntette ki, 1987-ben gyé
mánt díszoklevelet vehetett át 

Dr. Végh Antal professzor 1974-ben ment nyugállományba. Ezt kövelően f61cént 
gyógyszerésztörténeti tárgyú közleményei jelentek meg. 1972-tó1 1975-ig a Gyógysze
résztörténeti Szakosztály elnöke, majd tiszteletbeli elnöke lett 

Közleményeinek száma megközelíti a 140-et, ezeket részben egy vagy több társszer
zővel írta, 130 magyar nyelven jelent meg. Az utolsó 1992-ben jelent meg a Gyógysze
részetben Meghalt Budapesten 1995 június 7-én 
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Dr. Vincze Zoltán 

1940-
Tanszékvezető egyetemi tanár, a Semmelweis Egyele11J 

Gyógyszerésztudományi Kar dékánja. 

Kandidátus, az MTA GyógyszerésztudományíBizattsá, 

gának tagja, az első Gyógyszerész Szakmai Kollégium 

és a Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti SzakmaiKoUé

giurn elnöke. 

Az MGYK elnöke, az MGYT elnöke, a f!P a(elnpke, '!:z 

Europharm Forum alelnöke. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1991-ben tüntették ki. 

Gödöllőn született 1940-ben Gyógyszerészi oklevelét a Budapesti Orvostudományi 

Egyetem Gyógyszerésztudományi Kaián szerezte 1966-ban Gyógyszerészdoktori érte

kezését gyógyszertechnológiai témakörben készítette és summa cum laude eredmény

nyel 1969-ben védte meg 1985-ben az „mvostudomány kandidátusa" tudományos fo

kozatot szerez 1973-ban gyógyszertechnológus, 1980-ban egészségügyi és gyógyszer

ügyi igazgatási, 2003-ban klinikai gyógyszerészi szakgyógyszerészi képesítést szerez 

1966-óta dolgozik a Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi 

Szervezési Intézetben, különböző beosztásokban. 1992-tól az Intézet igazgatója 

Ugyanebben az évben nevezik ki egyetemi tanárrá Az Egyetem számos bizottságának 

tisztségviselője. Tagja a Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsának 1996-tól 2002-ig, két 

cikluson keresztül a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja 

fogja a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi és Kémiai Osztályainak közös 

Gyógyszerésztudományi Bizottságának 

Az 1998-ban megalakult Gyógyszerész Szakmai Kollégium első elnöke, majd 2000-

tól a Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium elnöke Tagja az Egészség

ügyi Tudományos Tanácsnak A Magyai Gyógyszerész Kamara megalapítója és első el

nöke 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaságnak 1966-tól tagja és számos tisztség viselője 

1982-1986 között a Társaság titkára, 1986-1996 között főtitkára, 1996-tól elnöke Kez

deményezője volt, hogy a Társaság vegye fel alapításakm (1924-ben) viselt nevét, a 

„Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság" elnevezést, amit a Társaság közgyűlése 

2003-ban egyhangúlag elfogadott 

Számos nemzetközi társaság tagja .. Az Europharm Forum alapítója és első alelnöke 

(1992-1994 ), az European Society of Clinical Pharmacy, valamint az European 

Association of Hospital Pharmacists tagja, a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség 

(FIP) tagja, 1992-2000 között alelnöke 

Szakmai munkáját, szakmapolitikai tevékenységét több kitüntetéssel ismerték el itt

hon és külföldön egyaránt Megkapta tk a Than Kámly Emlékérmet, a Varsói Egyetem 

Emlékérmét, az Olasz Gyógyszerészeti Társaság Emlékérmét, a Kazay Endre Emlékét-
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met A Kiváló Gyógyszerész kitüntető cím, a Semmelweis Egyetem Pro Universítate ki

tüntetés, az Apáczai Csere János kitüntetés birtokosa A Lengyel Gyógyszerészeti Tár

saság és a Szlovák Gyógyszerészeti Társaság tiszteletbeli tagja A Magángyógyszeré

szek Országos Szövetségének Életmű Díj kitüntetettje 

Számos szaklap szerkesztője ill. szerkesztő bizottságának tagja (Acta Poloniae 

Pharmaceutica, Visnyk Pharmacii, Ars Pharmaceutica, Gyógyszerészet) 

Tudományos tevékenységét 17 könyv, könyvrészlet, több mint 150 közlemény 

számtalan előadás jelzi A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán ~ 

gyógyszerügyi szervezéstan, a klinikai gyógyszerészet, valamint a farmakoökonómia 

tárgyak előad~ja A gyógyszerész-továbbképzések és -szakképzések rendszeres előadó

ja és vizsgáztatója 

Felesége di: Vermes Mária gyógyszerész, gyermekei: Gábor (1972) és Ágnes (1975) 

szintén gyógyszerészek 
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Dr. Zalai Károly 

1921-

Akadémiai dnktor, tanszékvezető egyetemi taná~ lf 
SOTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja. 

Az MGYT főtitkára majd elnöke, a FJP áleliiqke, 

Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémia ell'!Ö~, 

a Comenius Egyetem .tiszteletbeli. doktora. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1982-ben.tüntettékki. 

Budapesten született 1921 augusztus 26-án, gyógyszerész családban. Édesapja és 

nagyapja gyógyszertár tulajdonosok voltak Cegléden .. Anyai ágon nagyapja aranydiplo

más orvos volt ugyancsak Cegléden. Itt végezte iskolai tanulmányait, majd édesapja és 

dr. Wéber Dez,ső budapesti gyógyszertárában volt gyakornok Gyógyszerészi oklevelét 

a Pázmány Péter Tudományegyetemen 1943-ban, majd gyógyszerészdoktori diplomáját 

1947-ben ugyanitt dr. Széki Tibor professzornál, a Szerves Kémiai Intézetben szerezte 

meg Tudományos pályafutása során az orvostudomány kandidátusa akadémiai fokoza

tot 1970-ben, a gyógyszerésztudomány doktora fokozatot 1992-ben szerezte meg A 

Semmelweis Egyetemen intézetvezető egyetemi docens 1973-1982 között, intézetveze

tő egyetemi tanár 1982-től 1992-es nyugdíjazásáig A Gyógyszerésztudományi Kar dé

kánjaként 1984-1990 között működött 

Időközben a Magyar Gyógyszerészeti Társaság főtitkára 1964-74 között, elnöke 

1975-82 és társelnöke 1982-86 között volt A Magyar Orvostörténeti Társaság alelnö

ke 1968-85 között és tb alelnöke 1986-tóL A MOTESZ vezetőségi tagja 1966-79 kö

zött, főtitkár helyettese 1980-85 között, majd a MOTESZ elnökség tagja 

Tudo~ányos tevékenységet a gyógyszertechnológia és -analitika, továbbá az egész

ségügyi és gyógyszerügyi szervezés, valamint az orvos- és gyógyszerésztörténelem te

rületén fejtett ki. Tudományos és szakmai közleményeinek a száma 306, 12 könyvet és 

könyvrészletet, továbbá 7 egyetemi jegyzetet írt Oktató munkája során 105 gyógysze

részi egyetemi doktori értekezés és 5 kandidátusi disszertáció vezetését végezte. Kong

resszusokon mintegy 80 előadást tartott, részben idegen nyelveken. Jelentős munkássá

got fejtett ki a tudomány, gyakorlat és oktató szakképzés fejlesztése érdekében Megva

lósította a 10 féléves képzés és az angol nyelvű oktatás bevezetését 

Több ország tudományos társasága kitüntetésben részesítette Tagja lett 1977-ben a 

Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémiának, annak 1991-tó1 elnöke, mely tisztsé

get 4 éven át látta el. A Spanyol Tudományos Akadémia meghívása alapján - a székfog

laló előadás megtartása után - tagjai sorába iktatták 1986-ban. Meghívás alapján egyes 

országok társaságai tiszteletbeli taggá fogadták, így Csehszlovákia ( 1976), a Német De

molaatikus Köztársaság (1978), az Orosz Gyógyszerészeti Társaság (1980) a Bolgár 
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(1988), az Észt (1990) és a Benelux (1990) Gyógyszerészeti Társaságok A jó együtt

működés eredményeként 1993-ban a Pozsonyi Comenius Egyetem tiszteletbeli dokto

rává avatta (Doctor honoris causa) 

Külföldi kitüntetésekben is volt része: a Genti Egyetemen (1973), a Krakkói Egye

temen, (1975), a Kairói Egyetemen (1985), a Granadai Egyetemen (1985), az Észt 

Egyetemen (1989), az Olasz Akadémián (1991) és a romániai lasi Egyetemen (1993) 

Párizs polgármestere 1995-ben aranyérem kitüntetésben részesítette 

Jelentősebb magyar éremkitüntetések: Than Károly Emlékérem (1971), Weszprémi 

Emlékérem (1972), Mozsonyi Emlékérem (1981), Zsámboki Emlékérem (1981), Dávid 

Lajos Eml~kérem (1982), Kazay Endre Emlékérem (1982), a Magyar Köztársaság Csil

lagrendje Eremkitiintetés (1990), a MOT Díszoklevele (1996), Cegléd város díszpolgá

ra, Aranygyűrű (1997), a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Jubileumi Arany Oklevele 

(1999), az Egészségügyi Miniszter Díszoklevele (2001), a Magyar Köztársaság ezüst 

emlékkeresztje (2003) 

Nemzetközi tudományos egyesületi tagságok: a Nemzetközi Gyógyszerészeti Szö

vetség (FIP) tagja 1966-tól, a FIP tanács tagja (1968-'78), a FIP alelnöke (1976-1984) 

A Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaság (IGGP) tagja 1968-tól, 1981-1989-ig 

elnöke. 
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Dr. Zboray Bertalan 

1899-2001 

Az OKI gyógyszerügyifőfelügyélője, aPhylaxiafőosz, 

tályvezetője. 

Az MGYT egyik alapítója, az Ernyey Gyógyszerész, 

történeti Könyvtár létrehozója, az MGYT könyvtáro' 

rn Az MGYT Gyógyszerésztörténetí S:zakosztály elnn-

ke, a Gyógyszerész Pantheon]3izottságelilöke. 

A Kazay Endre Emlékéremmel 1974-ben. tüntették ki. 

A Tapolca melletti Gyulakeszin született 1899. szeptember 11-én. Édesapja, id Zboray 

Bertalan a Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémián végzett és gazdatiszti állást töltött be 

Gyulakeszin Valószínűleg a gazdálkodás nem volt túl sikeres, mert az 1900-as évek ele

jén a család - akkor már 2 fiú és 1 kislány - Ungvárra költözött, ahol az édesapa álla

mi hivatalt vállalt: gazdasági felügyelő volt 

Az ifjabb Zbomy Bertalan Ungváron kezdte elemi iskoláit és később, gyermekkori 

emlékeit feleleveníteni többször is visszatért Ungvárra.. Évek múlva édesapjának áthe

lyezése miatt a család Szentesre költözött 

Már érettségi előtt kisegített a szomszédjukban lévő gyógyszertárban, ahol a hábo

rús behívások miatt a gyógyszerész segéd nélkül maradt 1918-ban érettségizett és az 1 

éves gyógyszertári gyakornokságot is Szentesen töltötte. Majd Budapesten beiratkozott 

a Pázmány Péter Tudományegyetem Gyógyszerészeti Karára. Közben azonban behív

ták katonának. A katonai kiképzést az egyetemi ezred keretében kapta, de front:rn már 

nem került. 
1919 szeptemberében végre megkezdődött az egyetemi oktatás; 1921-ben diplomát 

kapott Ezután meghívásra az Egyetemi Gyógyszertárban kezdett dolgozni, mint fizetés 

nélküli gyakornok Késóob a Gyógyszerismereti Intézet tanársegédje lett és itt szerzett 

gyógyszerész-doktori címet 
1928-ban a Johan Béla igazgatósága alatt múlcödő Országos Közegészségügyi Inté

zet munkatársa lett, mint a kémiai osztály adjunktusa 

Az egyetemi évek alatt kisegítő munkát, fó1eg ügyeletet vállalt a Wéber Dezső és 

Ka5ztner Sándor tulajdonában lévő P1áte1 utcai „Szent Család" gyógysze1tárban. Itt is

merkedett meg Kasztner Máriával, késó1lbi feleségével, aki szintén gyógyszerészként 

dolgozott a patikában. 1931-ben kötöttek házasságot Két lányuk született, Mária 

(1935) és Ágota (1936), utóbbi szintén gyógyszerész 

Dr. Schulek Elemér az OKI akkori osztályvezetője őt kérte fel, hogy szervezze meg 

és végezze a megyei tiszti föorvosokkal közösen az ország patikáinak új szemléletű el

lenőrzését és vizsgálatát Mint gyógyszerügyi felügyelő, az általa összeállított hordoz

ható ládában vitte a helyszínre a szükséges anyagokat és edényeket a munka elvégzésé-
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hez. Ennek a ládának egy példánya ma is megtalálható 1936-tól ezt a munkát már fő

felügyelőként szervezte és irányította 

A II Világháború utáni elbocsátások és átszervezések folytán nyugdíjba küldték 

Néhány kollégával együtt a Phylaxia Oltóanyagtermelő Intézetben sikerült elhelyezked

nie, az embergyógyászati részlegben E!óob vizsgáló vegyész, majd nyugdíjba vonulá

sáig (1961) osztályvezetó1cént dolgozott 

Mint tevékeny ember, nyugdíjazása után is elfoglaltságot keresett magának Először 

a korábban megszüntetett Gyógyszerész Egyesületek Szakkönyvtárának leltározását vé

gezte el Az értékes anyag megmentése és hozzáférhetősége érdekében a Fővárosi Ta

n~cs Gyógyszertári Központ igazgatójától dr. Rázsó /5tvántól a Mátyás téren patika he

lyiségeket kapott Itt nyitották meg 1968-ban d1: Hegedüs Lajossal együtt az Ernyey Jó

zsef Gyógyszerésztörténeti Könyvtárat A gyűjtemény és a hely lehetőséget adott neki 

és más érdeklődőknek, hogy régebben élt gyógyszerészek életét és munkásságát tanul

mányozzák és kutassák 

, Dr. Zboray Bertalannak több mint 60 dolgozata jelent meg korábbi munkájával, de 

fo1eg a gyógyszerésztörténettel kapcsolatos kutatásai eredményeként Betöltötte többek 

között a Magyar Gyógyszerészeti Társaság könyvtárosi tisztségét, elnöke, majd tiszte

letbeli elnöke volt évekig az MGYI Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának, részt vett 

a Gyógyszerésztörténeti Diárium szerkesztésében, és a Gyógyszerész Pantheon bizott

ság elnöki tisztét is betöltötte 

Számtalan szakmai és állami kitüntetés tulajdonosa. A Semmelweis Orvostudomá

nyi Egyetem 1971-ben arany diplomával, 1981-ben gyémánt diplomával, 1986-ban vas 

diplomával, 1991-ben rubin diplomával, 1996-ban gránit diplomával tüntette ki.. Meg

kapta a Than Károly Emlékérmet, a Kazay Endre Emlékérmet, a Weszprémi Emlékér

met Századik születésnapján, 1999-ben az egészségügyi miniszter Díszoklevél kitünte

téssel jutahnazta 2001-ben - posztumusz - megkapta a Magyar Gyógyszerész Kamara 

Pharmacia Alapitvány Pro Pharmacia kitüntetését 

l 989-ben a Magyar Köztársaság elnöke az Ai anykoszorúval Díszített Csillagrend

del tüntette ki, majd 1992-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend 

Tisztikeresztjét. Századik születésnapján a Magyar Köztársaság elnöke életpályája elis

meréseképpen aranyéremmel jutalmazta 

2001 január 18-án hunyt el 
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