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JÓJÁRT IMRE PHD VÉDÉSE

A Szegedi Tudományegyetem Orvos- és Gyógyszerésztu-
dományi Doktori Tanácsa 2014. július 18-ra tűzte ki 
Jójárt Imre doktorjelölt „The importance of magnesium 
stearate in pharmaceutical industry and in the 
preformulation studies of medicated chewing gums” (A 
magnézium sztearát jelentősége a gyógyszeriparban és a 
gyógyszeres rágógumik preformulációs vizsgálata során) 
című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitáját, 
amelynek helyszíne a Szegedi Akadémiai Bizottság Szék-
házának 110-es terme volt. 

A Bíráló Bizottság elnöke Báthori Mária MTA doktor 
(SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet), titkára Csóka Ildikó 
PhD (SZTE Gyógyszerügyi Szakigazgatási Intézet), tagja 
Szakonyi Zsolt PhD (SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Inté-
zet), két hivatalos bírálója Zelkó Romána egyetemi tanár, 
MTA doktor (SE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi 
Szervezési Intézet) és Vecsernyés Miklós egyetemi docens 
PhD (DE OEC Gyógyszertechnológiai Intézet) voltak. 

A jelölt kísérletes munkáját prof. Hódi Klára témaveze-
tésével a GYTK Gyógyszertechnológiai Intézetében vé-

gezte, és egy jól dokumentált, szabad előadásban ismer-
tette PhD téziseit, válaszolt az opponensek bírálatára, to-
vábbá a Bizottság kérdéseire. A Bíráló Bizottság a jelölt 
tudományos teljesítményét titkos szavazással 100%-os 
(25 pont) eredménnyel fogadta el. 

autoreferátum

LÁTOGATÁS VÉRTESAcSÁN A KAZAY GYÓGYSZERTÁRBAN 

2012 szeptemberében vettem részt először a Vértesacsai 
Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány által szervezett éven-
kénti megemlékezésen és itt szereztem tudomást arról, 
hogy a gyógyszertár mellett létezik Vértesacsán egy em-
lékhely és egy alapítvány is, annak a Kazay Endrének az 
emlékét őrizve, aki itt volt gyógyszerész 1918-tól és itt is 
hunyt el 1923-ban. Elöljáróban még annyit, hogy az em-
lékhely a maga nemében egyedülálló. Vannak patikamú-
zeumaink, gyógyszerészettörténeti kiállításaink, de nincs 
más olyan helyünk, amely képes lenne ennyire megidéz-
ni egy híres gyógyszerészünk szellemét. Kazay Endre a 
magyar gyógyszerészet egyik legsokoldalúbb személyi-
sége volt. Dolgozott patikusként, volt igazgató fővegyész 
a Galenus Gyógy- és Vegyszergyárban (Reanal elődje), 
tudományos cikkeket írt, megszerkesztette a máig egyet-
len Gyógyszerészeti Lexikont, számos találmányával se-
gítette a magisztrális gyógyszerkészítést és talán elsőként 
továbbképző tanfolyamokat indított patikusok számára. 

Akkor is úgy gondoltam és most is úgy hiszem, hogy 
Kazay örökségét és szellemiségét lehetőleg minél több, a 
szakmába belépő fiatal gyógyszerésznek ismernie kell, 
így tervbe vettem egy kirándulás megszervezését a Pécsi 
Egyetemről Vértesacsára. A korábbi buszos ábrándok 
csakhamar szertefoszlottak, így 2014. április 5-én hatan 
indultunk el, négyen Pécsről és ketten Budapestről. 

Vértesacsán vendéglátónk és kalauzunk Burgetti László 
gyógyszerész úr volt, aki a gyógyszertár előtt várt minket 
és javasolt néhány helyszínt, amelyeket még érdemes 
lenne megtekinteni, mielőtt a gyógyszertárra is sor kerül-
ne. Az első állomás a Kálvária volt, ahonnan rendkívül 
szép kilátás nyílik a völgyben fekvő településre. A pano-

rámát szemlélve megismertük a település és a Kazay csa-
lád hányatott és tragikus történetét. Egyébként a ma itt 
élő közösség büszke tudós gyógyszerészére és a helyi ál-
talános iskola is Kazay Endre nevét vette fel. 

A következő programpontunk a még kialakítás alatt 
lévő „Föngyöskert Gyógyító Völgy” megtekintése volt, 

Vértesacsa látképe a Kálváriáról (Fotó: Almási Attila)

A „Pálosok kertje” gyógynövény-bemutató hely még 
kialakítás alatt van (Fotó: Almási Attila)
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ami a Kárpát-medencében megtalálható gyógy- és fű-
szernövények, őshonos szőlő- és gyümölcsfajták gyűjtő- 
és bemutatóhelyeként fog működni.

A területet Bognár Mártonnal, az építtető Acsa Gyü-
mölcsei Kft. tulajdonosával járjuk be, ahol már lassan ki-
rajzolódnak az elképzelt kert finomabb részletei is. 

A kertben való szemlélődést követően kilátogattunk a 

temetőbe és néhány szál virágot helyeztünk el Kazay 
Endre síremlékén.

A látogatás ezután a gyógyszertárban folytatódott. Az 
officinába lépve megcsap a régi idők hangulata, olyan ér-
zésünk támad, mintha jó néhány évtizedet visszarepül-
tünk volna az időben. A kiadótár és a bútorzat eredeti, 
rajtuk csak a legszükségesebb javítások lettek elvégezve.

Az officinától balra található az emlékszoba, ahol a hí-
res gyógyszerész portréján akad meg először a szemünk. 
A tárlókban dokumentumok, személyes tárgyak és a 
négykötetes „Gyógyszerészi Lexicon”. Az érdekes kiállí-
tás részét képezik a Kazay által tervezett tablettázó, po-
rosztó, injekció letöltésére használatos készülékek, és 
egy spiritusz-melegítő is. 

A látogatás végén Burgetti gyógyszerész úr egy kisebb 
vendéglátással egybekötött beszélgetés során ismertette a 
gyógyszertár és a Kazay Alapítvány aktuális helyzetét, el-
képzelését és reményét egy lehetséges jövővel kapcsolat-
ban, hogy Kazay szelleme számos követőre talál a gyógy-
szerész-társadalomban és a vértesacsai emlékhely szere-
pe is felértékelődik. 

Hálásan köszönjük gyógyszerész úr szeretetteljes ven-
déglátását, és hogy megismerhettük Kazay Endre életé-
nek és hagyatékának egy szeletét. Szívből ajánljuk min-
den kollégánknak, hogy látogasson el Vértesacsára!

 Almási Attila
PTE ÁOK, Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Kazay Endre sírjánál (Fotó: Molnár Andor)
A gyógyszertárhoz tartozó emlékszobában  

(Fotó: Almási Attila)

Burgetti László (középen) vendégül látott bennünket  
a patika ebédlőjében (Fotó: Almási Attila)

A huszadik század elejét idéző bútorzat  
(Fotó: Almási Attila)

A vértesacsai Kazay Endre gyógyszertár homlokzata. 
A talpunk alatt mozaikból kirakott jelképek 

emlékeztetnek Kazay Endre munkásságának 3 fő 
pillérére: a hitre, hazaszeretetre és hivatásra  

(Fotó: Bencsik Tímea)
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