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szusain felkért előadóként többször tartott előadást és a
FIP gyógyszerellenőrzési szekciójának tagja volt.
Kiváló Gyógyszerész, a Munkaérdemrend kitüntetettje.
Megkapta a Schulek Emlékérmet, a Than Károly Emlékérmet és a Societas Pharmaceutica Hungarica jutalomérmet. A Kamara elnöksége a Magyar Gyógyszerész Kamara Aranyérmével tüntette ki. Születésének 90. évfordulója
alkalmából a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
Szebellédy László Emlékéremmel tüntette ki.
Laszlovszky József életét keresztény hite és gyógyszeré-
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szi hivatástudata határozta meg. Hite az emberek, hivatástudata az emberek egészségének a szolgálatára kötelezte. Kereszténynek vallotta magát akkor is, amikor ezért
a párturalom vele és családjával nem bánt kesztyűs kézzel. De azokkal sem lehetett összetéveszteni, akik később
haszonlesésből mondták magukat kereszténynek. Tiszta
lelkiismerettel hunyhatta le szemét: hitéből és hivatástudatából eredő kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.
Tisztelettel és szeretettel őrizzük emlékét.
Bayer István

DR. MOHR TAMÁS
(1924 – 2013)
Dr. Mohr Tamás egyetemi docens,
az
Orvostovábbképző
Intézet
Gyógyszertárának nyugalmazott főgyógyszerésze, a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet alapító tagja és
első elnöke 2013. december 15-én,
életének 90. évében, méltósággal
viselt hosszan tartó betegség után
elhunyt.
Dr. Mohr Tamás 1924. december
8.-án született Kőszegen. Középiskolai tanulmányait követően rövid
ideig jogot hallgatott Pécsett, majd
1944 őszén átjelentkezett Budapestre, a Pázmány Péter Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi
Karára gyógyszerészetet tanulni. 1950-ben szerzett
gyógyszerészi diplomát és végzést követően Budapesten
közforgalmú gyógyszertárban helyezkedett el, ahol két
évig beosztott gyógyszerészként, majd 1953-1971. között gyógyszertárvezetőként tevékenykedett. A nevezetes
budapesti Kabay Gyógyszertárban kollégáival együtt kidolgozta az aszeptikus technológia gyógyszertári feltételeit és szakmailag igen előremutató módon egy aszeptikus laboratóriumot létesített, melyben bevezette a készítmények kémiai, fizika-kémiai és mikrobiológiai ellenőrzését.
1972-ben kötelezte el magát a kórházi gyógyszerészettel, miután kinevezték az Orvostovábbképző Intézet vezető főgyógyszerészének. Fáradhatatlan szervező munkája meghatározó módon közrejátszott abban, hogy az
elkövetkező években a magyar kórházi gyógyszerészet
jelentős fejlődésen ment keresztül, és a gyógyszerész-továbbképzés is egyre rangosabbá vált az egészségügyben.
A megnövekedett szakmai feladatok színvonalas ellátása szükségessé tette az OTKI gyógyszertárának nagyarányú fejlesztését úgy, hogy a 870 ágyas kórház és rendelőintézet gyógyszerrel történő ellátása mellett a kórházi
gyógyszerészek elméleti és gyakorlati továbbképzésének
is bázisa lehessen. Mohr főgyógyszerész úr nagy lelkesedéssel és kimagasló szakmai hozzáértéssel látott hozzá az
OTKI intézeti gyógyszertárának megújításához, amelynek
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gépekkel, műszerekkel való ellátottsága
országosan is kiemelkedő volt. Szakmai
irányításával a gyógyszertár kollektívája
a napi rutin feladatok magas szintű ellátása mellett tudományosan is jelentős
tevékenységet végzett a gyógyszer-informatika, a gyógyszerellenőrzés, a klinikai gyógyszerészet, a galenusi és infúziós technológia, továbbá a biofarmácia és farmakokinetika területén.
Dr. Mohr Tamás 1968-ban doktorált
technológiai főtantárgyból summa cum
laude. 1976-ban védte meg kandidátusi
értekezését „Szervezéselmélet alkalmazása az intézeti gyógyszerellátásban”
címmel. 1972-ben Gyógyszerügyi szervezés, 1977-ben Gyógyszerhatástan és toxikológia szakterületekből szerzett gyógyszerészi szakképesítést.
1978-ban nevezte ki az egészségügyi miniszter egyetemi docensnek. Oktatta az orvos- és gyógyszerészhallgatókat, tanította és vizsgáztatta az asszisztenseket, ápolónőket és egyéb egészségügyi pályára készülőket. 1978tól 1988-ig volt a Magyar Kórházszövetség országos vezetőségének tagja. 1980-ban nevezték ki a Gyógyszerészi Szakvizsga Bizottság tagjává, 1985-ben az Országos
Gyógyszerészeti Intézet Kollégium tagjának és a Kórházi
Albizottság elnökének.
Alapító tagként meghatározó szerepet vállalt a Magyar
Gyógyszerészeti Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének létrejöttében, amely hosszas előkészítő munka után 1973-ban alakult meg. A Szervezet első elnökévé
választották, és töretlen lelkesedéssel, példamutató módon képviselte 18 éven keresztül a kórházi gyógyszerészet ügyét. Mohr tanár úr 1990-ben ment nyugdíjba, a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet elnökségétől
1991 őszén búcsúzott.
A közel húsz éves kórházi gyógyszerészi tevékenységét
követően ismét beállt a táraasztal mögé, mint a békásmegyeri Fitomed Gyógyszertár vezetője és tulajdonosa.
Az 1970-es években a Gyógyszerészet c. lap egyik
szerkesztője volt. 1977-ben Kiváló gyógyszerész, 1981ben a Dávid Lajos Emlékérem kitüntetettje. 1984-ben a
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Munka Érdemrend arany fokozatát kapta. 1985-ben az
NDK Kórházi Gyógyszerészeti Társasága kitüntetését vehette át. 1989-ben a Kórházszövetség „Magyar Kórházügyért” Emlékérem kitüntetettje. 1993-ban a Koritsánszky
Ottó Emlékérmet adományozta az MGYT elnöksége. A
MOSZ Életműdíj kitüntetettje (1998), a Magyar Gyógyszerész Kamaráért kitüntetés tulajdonosa (2001). A
Batthyány-Strattmann László-díjat 2002-ben vehette át.
Kitűnő irányító és szervező készséggel rendelkezett,
ezt számos kongresszus, konferencia és szimpózium
szervezésével is bizonyította. 112 közleménye jelent
meg, ezek egy része külföldi folyóiratokban. Több szakmai könyvnek volt szerzője, szerkesztője, társszerkesztője. Ezek közé tartozik a „Kórképek, tünetek, terápia”
(MOSZ, 1997), a „Gyógyszerészi ismeretek az öngyógyításban” (MOSZ, 1998), a Manuale Pharmaceuticum (Galenus, 2002), „Építőkövek a magyar gyógyszerészet 1940
utáni fejlődéséhez” (Dictum, 2003), „Magyar gyógyszerészek magyar sorsok” (Dictum, 2004).
Magánéleti ihletésű könyve a „Hit és vergődés” (2002),
2003-ban állította össze a Rezessy László emlékkönyvet.
Rezessy László zeneszerző-karnaggyal életre szóló barátság kötötte össze. Közös munkásságuk eredményeként
18 egyházi zenemű és két prózai alkotás született. Legkiemelkedőbb művük az „Exodus” c. oratórium, melyet
1996-ban mutattak be. 1964-ban mutatták be az „Asoka”
c. operát, melynek szövegkönyvét szintén ő írta. Irodalmi
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adottságait igazolják versei is. Szerette a zenét (amit a
családi indíttatásnak köszönhetett), a képzőművészetet
és a történelmet. Felkészültsége mindezen területeken
imponáló volt.
Dr. Mohr Tamás halálával a magyar gyógyszerészetet
pótolhatatlan veszteség érte, egy kiváló szakember, egy
színes egyéniség távozott körünkből, aki nemcsak megélte, hanem formálta is a történelmet.
Sokoldalú, színes, jó kedélyű személyiség volt, aki
meggyőző erővel és humorral vett részt a gyógyszerészek
életében: közösségi, közéleti szemlélete az élet minden
területén megnyilvánult. Az 1956-os forradalom harci
eseményei közepette is végezte gyógyszerészi szolgálatát, majd hét hónapot töltött börtönben feljelentési kötelezettség elmulasztásának vádjával.
Dr. Mohr Tamás elkötelezett, hívő életet élt. Évtizedeken át volt a Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet, majd a Zuglói Evangélikus Egyházközség presbitere. 2014. január 22-én vettek tőle végső búcsút családtagjai, barátai, volt munkatársai Budapesten a Farkasréti temetőben, majd január 26-án a Zuglói Evangélikus templomban gyász-istentisztelettel adóztak emlékének.
Emlékét örökre megőrzi a gyógyszerésztársadalom.
Szabó Csongor
MGYT KGYSZ elnök

DR. MÁTYUS PÉTER PROFESSZOR GÁBOR DÉNES-DÍJAT KAPOTT
Igen bensőséges ünnepség keretében december hónapban a Parlamentben vehette át Mátyus Péter professzor
a Gábor Dénes-díjat Gyulai József akadémikustól, a Kuratórium elnökétől. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Kövér László az Országgyűlés elnöke, illetve jelen
voltak szakmai, tudományos és társadalmi szervezetek
rangos képviselői. A díj névadója a magyar tudományos
élet kiemelkedő alakja volt. Nevéhez fűződik többek
között a holográfia felfedezése, ezért a munkájáért
1971-ben fizikai Nobel-díjban részesült. A Gábor Dénes-díjat 1989 óta minden évben a jelentős tudomá-
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A Gábor Dénes-díjat igazoló oklevél
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