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PROF. DR. CLAUDER OTTÓ 

1907-1985 

Dr. Clauder Ottó egyetemi tanár. a Semn1elvveis Orvostudományi Egyefem 
Szerves Vegytani Intézet·ének korábbi igazgatója 1985. szeptember 2-án Ham
burgban elhunyt 

1907. február 26-án született Wibkowitzban, amely akkor az Osztrá1k-Magyar 
Monarchiához tartozott 1925-ben lépett gyógyszerészi pályára, kitünt~téses 
diplomáját 1929-ben nyerte el a Pázmány Péter Tudományegyetemen: majd 
1931-ben az I. sz. Kémiai Intézetben Win,kler Lajosnál ké1nia főtárgyú gyógy
szerészi doktorátust tett „sum.ma cum -laude" eredn1énnyel Rövid ideig gyógy
szertárban, majd 1933-tól 1937-ig az Országos I{özegészségügyi Intézet Ké1niai 
Osztályán dolgozott Schulek Elemér mellett 

1937-ben került a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárba (jelenlegi Kőbányai 
Gyógyszeráru.gyárb·1) -és 21 éven át dolgoz.ott itt, először mint a ta;blettázó és 
injekciós üzem, 1najd az üzemesítési laboratórium, később a kutató laborató
rium, végül a tudományos osztály veZietőjeként 1950-ben az Eötvös Lórán,d 
Tudományegyetem Szerves Kémiai Intézetében Bruckner Győzőnél egyetemi 
magántanári 1képesítést nyert. 1950 októberétől a Bud:.ipesti Orvostudományi 
Egyetem I sz. Belk:linikáján RusznyáJk István mellett, mint egyetemi docens 
a 'klinikai laboratóriu1not vezette 1952-ben a „kémiai tudományo'k karndidá
tusa" lett 

1953-ban kapott megbízást a Budapesti Orvostudo1nányi Egyetemen a II 
éves gyógysze.részhallgatók szerves kémiai oktatásának meg.szervezésére Pá
ratlan energiával végz·ett munkájána'k eredményeként 1957 tavaszán alwkult 
n1eg az önálló Szerves Vegytani Intézet, amelynek első professzorává 1957 de
ce1nbeI 28-án nevezték ki 

Céltudatos és fáradhatatlan n1un1kával szervezte 1neg az intézetet Biztosí
totta az oktató és kutató munlcra anyagi és személyi feltételeit A gyógyszerész
hallgatóknak 24 éven át oktatott szerves ké1nia főkollégiumot és 5 éven ke
resztül „Gyógyszer szintézis'~ szabadon választott kötelező tárgyat~ az Eötvös 
Loránd Tudomá:nyegyetem vegyiészhallgatói r:észére 1948-tól 1975~·ig tartott 
előadásokat „Gyógyihatású szénvegyületek kém·iáj á-"-r ól 

Doktori disszertációját analitikai kémiai témakörből készítette, a Kőbányai 
Gyógyszerárugyárban először technológiai és üzemesítési problémáikkal fog
lalkozott, érdeklődése azonban mindinkább a preparatív gyógyszerkémia felé 
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fordult. Nevéhez fűződik az U.rofort nevű gyógyszer felfedezése„ Az újonnan 
alapított intézet egyiik fő kutatási feladatává a hazaii előfordulású növények 
alkaloidjainak vizsgálatát tűzte ki célul. Részt vett a vin:ka·min szer'kezet
felderítésében és sokat fog1al1kozott az indolrváza.s alkaloidok szerkezete és ha
tása k,özötii összefüggésekkel. Tanulmányozta a i,fiziológíai konformáció" je
lentőségét bioaktív vegyületek hatásának értelmezésében. Tudon1ányos közle
ményeinek szám'a 62, szabadalmainak száma 51 Számos tudományos előadást 
tartott, a Természettudományi Lexikon heter aciklusos és alkaloid cúnszavai
naJk szerzője 

Munkássága elismeréséül 1965-ben Kiváló Gyógyszerész kitüntetést, 1977-
ben a l\'l:unka Érdemrend Arany fokozatát kapta A Semmelweis Orvostudo
mányi Egyetem t.3. ·vvinkier Lajos erolé~kéremmel, a Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság a Kabay János emLé·k.érernrnel tüntette ki. Tagja volt a JVIagyar Tu
dományos Akadémia Szerves Kémiai Bizottságána1k, az Act'1 Pharmaceutica 
Szer;,k.esztő Bizottságának 1972-től 1975-ig a Ma:gyar Gyógyszerészeti Társaság 
elnöke, hosszú éveken keresztül a Gyógyszerkutatási Szakosztály eln-öke volt 

Személyében sokoldalú) iskolateremtő kutatót, kiváló, segítőkész oktatót, in
tézetéért és a magyar gyógyszerészetért fáradhatatlanul munkálkodó v·ezetőt 
veszítettünk. Emlékét kegyelettel őrizzük 

Szerkesztő Bizottság 
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