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GYÓGYSZERÉSZET

Hol van dr. Széki Tibor eltemetve'?
D1: lvfinker Emil
.A. Gyógyszerészet l 999. dece1nberi sz{nnában (43,
793-796. 1999.) a Magyar Gyógyszerész-Pantheon Bizottság közreadta jelentését a bizottság húszéves tevékenységéről ( 1978-1998). Ebben olvashatjuk. miszerint
d1: S:éki Tibor gyógyszerész cgycte1ni tanúrt a Nén1ctvöl-

gyi Tcinctübcn ten1ctték cl. lclc'Jközben ez! a
szú11101t~ik, s a sírja 1ncgszünt.

tc1nctőt

fel-

:\ kolozsYúri szülctésü és neves gyógyszerész csa\údból szánnazó th: S:éki Tibor ( 1879) a kolozsvúri cgyctc111en tanult. Púlyafutúsának föbb úl\0111ásai: okl. gyógyszerész ( 1900). gyógyszerész doktor ( 1901 ). bölcsész (vegyész) doktor ( 1902). egyctcn1i rnagúntanúr ( 1907), e.
nyilvános rendkívüli tanúr 1917-ben. ivlindvégig dr
Fabinyi R11do(/'nagyhírü kolozsvári vegytani intézetében
dolgozott.
!\z egycte1n 1nenckü\ésc és Szegeden való letelepedése után 1922. június 24-töl ny. r. tanúrként szolgált, az l.
sz. \ 1egytani, 1najd 1934-től a Szerves és Gyógyszerészvcgytani Intézet igazgatójaként. 1934-bcn választották a
Tudon1únyos i\.kadén1ia lcvclezö tagjúvú. ivliutún ch: íf'i'nkler Lqjos nyugalon1ba vonult. Budapesten ( 1935. jan.
28.) átvette az intézet vezetését. 1949-ben nyugdíjazták. s
1950. dece111ber -~-én elhunyt.
:\ kolozsvári írott e1nlékek utáni keresgélés és a 1nég
élő kortársak utáni tudakozódás sorún jutottan1 cl az egyik
kortárs, ch: Zalányi Sá11111e/11é Gelei Ildikó szen1élyéhez.
r\ Gelei család n1ég J(o!ozsvárott közeli barátságba
került a Széki csalúddal, a két csalúd együtt élte 1ncg a
J(olozsvár ron1án n1egszúl\úsút kövctö nehéz hónapokat.
Gelei Jó.:se_( ( 188.5) r-'\páthy lstvún n1unkatúrsaként és
tanszéki utódaként 1924-töl Szegeden. 1940-45 között a
ivlagyarországhoz visszatért l(olozsvárott, n1ajd 1947-től
isn1ét Szegeden egyetenii tanár, intézetigazgató. 1923-tól
az iv1Tf„ tagja. /\ két csalúd barátsága töretlenül fennn1aradt olyannyira, hogy kisebbik leányuk születésekor

Gelei József és felesége a Széki házaspúrt kérte J'el keresztszülőknek. I-1ogy Gelei Ildikó gyógyszerész lett, abban eln1ondása szerint döntö szerepe volt keresztapjúnak.
Gelei Ildikó chnondta. hogy dr. Széki '[ibornak két
gycnnckc közül rv1argit ncvü leánya ugyancsak gyógyszerész lett. S.:1..~ki Jlargit a Né1netvölgyi -re1netö felsz[11nolúsa sorún exhu111últatta a szülökct. s ha1nvaikat <:! Farkasn:ti ·rc1nctöben helyeztette cl. (Jelei Ildikó és Budapesten élő növérc. Boduki 1\likhí.\·111..; Gelt:i Judit rendszeresen látogatja a Farkasréti ternctöbcn cltcn1etett rokonokat. így Széki -ribor es felesége sitjút is.
Gelei Judit és (!elei Ildikó társaságúban l~hctöségcn1
nyílt 2001. 1nújus 22-én dr. Széki Tibor sírjának fi:;!keresésérc .
.'\ föbejárattal szcn1ben lévö (jobbra a ravatalozó) föúton jutunk cl az olin1pikonok e1nlék1nüvéhcz. l·la szen1bcúllunk az c111lék1nüvel. annak közvetlenül a jobb olclalí.in indul egy keskeny út. .--\z út sarkún kidölt parccllajelzö kő fekszik, rajta 1.5-ös száni olvasható. r\ saroktól szú1nított 6. sír utún lévl) sirköznéljobbra fürdulva a 4-ik sírhelyen fekszik dr. Széki Tibor és f~lesége. Fej ff1juk középen 1nüvészi Krisztus-fejet úbrúzoló. barnára pácolt fak.ereszt. Felirata rnindössze ennyi: Dr. Széki Tibor
1879-1950 és felesége. ;\ feji~1 tövében tal[tlható kis tábla felirata: Láng Tiborné 1915-1988. Ez volt Széki l'v1argit asszonyneve.
A. ternetö gondnoksága dr. Széki Tibor pontos parcella és sírhely sz{unút 1negadni nen1 tudta. rnivel az úthelye~
zés idöpontjút egyikünk scn1 isn1crk:, s a gondnokság csak
az újrate1netés idöpontjúnak is1neretébcn tudnú az adatokat kikeresni. Ennek hiúnyúban is, aki dr. Széki Tibor sírjút fClkcresni kív~ínja. könnyen rncgtalúlhatja a leírás
alapjún.
E. l\linkt.:r: H'hereisdr.
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