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11. SZÁM 

tDr. Láng Béla 
(1913-1984) 

Dr. Láng Béla, a Gyógyszerészet alapító felelős szerkesztője, az 
MG YT volt fötitkára, „K iváló gyógyszerész", számos rnás kiWntetés 
é8 eliwmerés tu1ajdonosa, életének 71. évében hosszú betegség után 
J.984. október 22-én elhúnyt. 

Éppen egy évvel ezeWtt, az 1983. novemberi 
számunkban köszöntöttük ()t 70. születésnapja 
alkalmából, s máris búcsuznunk kell Wle. 

Láng Béla .. 1913. november 26-án született 
Békéscsabán. üt testvér nevelkedett fel a bens6-
séges szülfü otthonban, s ez a tény az igaz emberré 
formálódásának meghatározója lett. Az önzetlen
ség, a viszonzást nem váró, de azt mindig elnyer{) 
szeretet, a másokért, a jó ügyért mindig áldozat
vállalásra készség alaptulajdonságaivá váltak. Ez 
segítette küzdelmeiben, amikor korán árvaságra, 
jutva, jórészt önerejébfü végezte el az egyetemet. 
Oklevelét 1937-ben vette át, disszertációját „Sum
ma cum laude" fokozattal Hl39-ben védte meg. 
Előbb a Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár
ban kapott munkát, amiben az ismételt katonai 
behívások zavarták meg. 1945-ben hatósági meg
bízást kapott a Pasaréti téri romos gyógyszertár 
újraindítására. 1946-ban az Országos Közegészség
ügyi Intézetbe került, majd 1953-ban a Gyógy
szeráruértékesíW Vállalat analitikai részlegét szer
vezte nieg. Itt bekapcsolódott az V. kiadású 
Gyógyszerkönyv eWkészítésébe, s hatalmas mun
kát végzett a VI. kiadás angolra fordításával. 
1056-han elnyerte a „Kiváló gyógyszerész" kitün
tet{) címet. 195H-ben a Chinoin Gyógyszerárugyár 
hívta meg, ahol továbbfejlesztette a kutatás és 
fejlesztés korszeríí szervezetét. 1070-ben több hó
napon át Nigériában dolgozott egy létesítend6 
gyógyszerüzern előkészítésén. Mindezek mellett 
kiváló nyelvtudását sokoldalúan kamatoztatta. 
1976-ban ment nyugdíjba. . 

A közéletbe lapunk 1957. évi megindításával 
kapcsolódott be. A lap feleWs szerkeszté>i teendőit 

bízták rá, aki ezt a feladatot - rövid megszakí
tással, amikor az Acta feleWs szerkesztfö tisztét 
kellett betöltenie - negyedszázadon át látta e] 
a legmagasabb szinten. Kiépítette a Gyógyszeré
szet hazai és nemzetközi kapcsolatait, megvetette 
egy társasági szakkönyvtár alapjait: hittel, elköte
lezettséggel és fiatalos lendülettel állt mindig szak
sajtónk élén. In74 és 1978 küzött elvállalta a Ma
gyar Gyógyszerészeti Tárnaság fötitkári tisztét, 
s e min6ségéhen RzéleRkörlí nemzetküzi kapcsola
tokat fejlesztett ki. Az angol, nérnet, orosz aktív, 
és a fra.ncia, olasz, portugál és spanyol passzív 
nyelvtudása is hozzájárult nemzetközi eliRmerésé
hez. Nagy fájdalmára az idei FIP kongresszus 
rendezvényein már nem lehetett jelen, azonban 
a kongresszusnak számos külföldi résztvevője ke
reste fel é)t betegágyánál. Lapunktól az 1981. év 
végével vált rneg, amit egészRégi éR családi okok
ból de igen nehéz szívvel - tett. SzerkeszW
bizottságunknak azonban mindvégig tagja rnaradt, 
s nem formaság, amikor leírjuk: gazdag tapasztala
tára és sokoldalú segítségére mindig számíthattunk. 

1983-ban a Minisztertanács „Kiváló nrnnkáért/' 
kitüntetésben részesítette. 

Az elhúnytban dr. Láng Csaba kollégánk az 
édesapját, Láng Miklós, lapunk technikai szerkesz
Wje pedig teRtvérét gyászolja. De fájdalmar-; Rzív~ 
vel veszünk Wle búcsút valamennyien, a.kik 
megismerhettük 6t; eltávozta alig pótolható íirt 
hagy maga után. Barátsága, embersége, szakma~ 
szeretete példaként fog bennünk megmaradni. 
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