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:\ ful;..;z11:hacluláHt- küYelii évek egvik fáraclhatat~
la11, a 111agyar gyúgyf3zorészot cl6fÜhaladúsa. érde-

kéhen elhivatottan t.evékeuykeclt') egyéniség tú Yoz.ot t. e! körünkből. InSü. n1áj11s 5-én- rövid szenvedés ut.án váratlanul elh11n.yf-. Ligeti Viktor n,Yugdijas
~yögyszerész. I{üzdehnekkel te1i. de eredrnényekhen gazdag gyógyszerészi pálya. zárult. le. Nagy rész\·ét inellott Inújus 28-ún helyezték örök nyugalo1nrn
a kiBpcst i tc1net6lie11. i\ l\Jagyar {)y,'.1gy::;zer68zeti
rI'ársar.;ú~ nevében dr. Zbora11 lirrtalo11 f ar1 ott. rr\·ú:-:z-

he;..;zéclci".
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:\ i\latrvar (~ v('1u;y.szerészt11do11uí11 yi '_['á rf'.iaság 1!l·t !J
.~z.cpte1;tÍ1créh~)f1 ·~~7. addigi :;zorvoz~t.i for1náhan fol(1.szlot-t., és a1nikqr jogutóclakónt. 1UG l -bcn a ( i,vú.~y
HzeréRz Szakcsoport-111egalakult. cl.s6 clnükévó Ligr.lt Viktnrt választották inog. '1'ovókcnyHégc során
1uogért.6 és c1nben1óges inagatartúsával hozzájárult
a, Szakcsoport tevékenységének n1egalatJuzúsáhuz
és elisn1eréséhez.
Ligeti l'ilctorral sírba. szállt annak a. gyógyszerész-csoportnak, J(:u.n Ferenc, .Ligel-i _l?erenc, J(álnl(Ín Ld.szlr5 1nellett egyik logkivt.llöhh képvü;cldje,
akik legtöbbot; tottok azért-., hogy n. l!Htgyar gyúgy-

r-1zcrészol 11e111es ha;!yonuinvai és értékei út.1noutiic1jenek a. felszabaclnl?i.:s ntán hoköszöntött új világba.
Ligeti Viktor 1012. docen1ber 15-én J3ezdánhan
f'zületett. ;\ sziilőv1iros élénk társadalrui élete n1eghntározú hatással volt a. rninden új iránt élénken
érdeklődő fiatalon1ber jöv6jénck kialakulására.
.\ Zo111borban tett érettsé:zi vizsgát követ6on a hezd(uii Sz.out. HárontHál-!: u:);úgysz~rtárba11 volt gyakorn0k. 1najd a- zág1~lJ~i eg}~ete1nen szerezt.o 'í{1eg
a gyúgyi;zerés?.i okleve1óL 11174-hen gyúgyszort cchnol/.igiai :-;zakkópesítést 11vort. 1\Iint. fiat a!
~VÚl!YHZ.~l'ÓHZ. l)ozdá11han 6s .Zn11~horhan volt alkal~l;a;·{~shau. 1\ háború nlat-t. :Bezdánban. Budafokon
<\:.; Bttclapestou \"olt. felo!(i;:.; g,yóg.y;:;zortií_.rvezotíi.
illetve a.\ka.ltnaz.ot.t. A foh;zahadulást. kiivctlío11
l1atösági kezelil volt a Ferenc téri „.Jó HZÍv 11 gyögy~zerttirban . .'.-\ uv1Jgvszcrtúrak állanii kezoléshc-

vétolét, kövoté>oi'l-vtö"l;h budapesti gyúgy;-;zortárha11
volt vezet<'.í. 1953-ban 111cgbízást kapott a galennsi
laboratóriu111 n1cgszervozéséro. Nagy kedvvel és

sok szak111ai gondossággal vetette 1neg a laboratóriu111 alapjait és vezette, fejlesztet.te azt csaknern
egy é\-tizcden l.::ercs7.t iil. ] D7fl-hon ';onu1t n.yngdíjha.

l !J~li.

l\lunk{tssú.ga a gyr'igy1:;zertúrak kereteit. út.lépve
a szélcsehh kürlí u:v{i:rvHzerészetet is Hzoln:álta.
Els6k között kaf.H:~s-ol1~J<lott be a gy('1gy;.;z'Crtál'i
asszisztensképzéHhe . ~~\z cls{) t.anfi1Jya111okon a kétnia. 111ajcl a g:yr'Jgynüvények istneret.ének clfíadúja
volt. _~\z eléíadott t.úrgy·kürh{il elfihh jegyzetet írt·.
.~\ gyc'igyszeréi:iz-t eelinikuHok kézikö11y\·éhe11 (~\recli
cina, IDüO) a Nüvénvtani alapisrnerctek és a l)nn~ÍHn1eret fejezetek ín~ja volt.
"
~-\ gyógyHzeré8Zi irodalorn lcrü!clén iH jelentJís
volt a tevékenysége. _;\z 50-es évek elején töhh
fordítása jelent tneg orosz nyelvíi ki)zJc111ényckh(iL
J{észt vett az 1052-hen 111ogjelent l?erelj1nan és
Brohkij: Ciy1Jgyszerkészít 111é11yek analízise ('ÍlllÍÍ
111unka fordítúSáhan is. ~-..orclításai é.c.; jclcnt.{ís :-:zúntú
eredeti k<>zleiuényei a hazai ::;zakbq1()khan jelentek
n1eg.

l\Jcghizús a];q1jú11 ré:-;zt \·et.t az \'. ~laµ-y<ir
(_;y('1uvszerkönvv szerkesztést)ben ntint a ualenusi.
illet~:~ a farn1~1kog11<'lziai alhizotts<Í.g LuHic.:-:ad{'1ja.
...-\ Rzerke:-;ztii Dizottsú~ részére oro:-:z 11\·e\\·h{í] véu~
zett fordítúsokat.
,
.
'~
rJ'Úr.'iadaJtni J!lllllkÚ:'St't!.!Út llliJH[i:.:: e!i:-;111erték .
.~\ :I:'oN'o 1UiJ-L Ü\·i kiadású szer!~e:'zt(·; hizot tsúg:ú11ak volt a tagja .

::i'.1.1'] •lt•IJilwr

~okat lindalkcizott a [id\·ék1J11v vaskészií1t1énvek
kérdésé\·cl ~· az últnla ja;,:;u;o]f. 'ci,c.;szetételt Li(Jt1or
l"erratus el nevezéssel az ()r.szágris l\:_üzegész.c.;l\gii!!v i
Intózet felhasználúsrn e11gedÓJyezte . .-\z új(l1í.~c;k
irúnt.i érdekkídc~sét jelzi at. i-7'. hogy a1tnak idcj<~n
a (iyúµ:yszertúrak N·. \'".Mrnil. tuajd a Fc'íYÚro:"-i
'l'anúr·s "< iy<')gyszertúri /\iizpontjúl>an l1ossz1'1 l·vldd.~
Yolt. az újítási hizot tság tagja.
1~red1né11yes tcvékcny;;;éµ:e e!isn1crésel.;(~!l{ 1\t;J::~
lian az I~gészséµiigy I\:iválú [)olgozója. 1!IG·l-lie11
l\.ivúl<'i f)tdgozú kitü11tctéshen ré:-:zesült.
Nen1 \·o]na telje;-; a lliegeu1lékez(:-;iink. lt;t lll'lll
:-;z{dn::í.nk Li:JPfi Viktor 111íívészetek irúut.i fogc~k1J11y
:'Úuán'd. :-\ i'Zakn1ni kiizle1ué11\·ek 111cllett. tühh lia11~11'latos \·er:'et (~S elllcszé!éi't' f:-: írt szííkL•hh kiil'llV('ZL'ltinek. l:\',c.;t111ónyci\·cl ti.lhh kiúllít-úson \·ett ré;zt.
'ri ...;zta színekkel. 111cider11('SkL'd(>.c.: 116lki"di tú,ik('~11ei
Yel. \·irÚ,:.[-<·sendélc!t'iYel nll~lt<'ui \·1\·11tt ki elis111en"st.
\'is.c.;zatekint Vl~ a ('sa!-:11cn1 né!!V é\·tizednél lio ...;z_..;zahli pú!yafutúsra. a szö11ért 6~ -j('1tSrt 111i11dig úld()-

zntot is \·úlla!c'1. ll!.!\·n11ald\!ir a SZPJ'(:tlYPll e~ .... !P1!-:i-

is1ucr('Íc.c.:e11 111u11k:'ti°k111l«1 f,iurti 1·ik!or ~·nill'·l-:e t:inil
fii!.
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p1:riúdus'1n11 \.;ui. !H1J.!.'. \·ültnz1i.-: ,·úrlii(tú a ,'-'l údiu1.1111!.:.
ícriilel1'.~ri. 1:·rd(~!J1i'S liignn•!1i!ui n !ii,·nüís 1:[ynki1rl1is;i\·Hl
k11f)('80l11tus kúrdc::-;l;:nnqilt•:..:utn<it. ;\ :-V,l'rz\'i ~a 111orii11cl·
licr-i C'g",\"PI r:i 11 g,\·('1gyszl •n'·~r1J·t i !-:Hnina 1-: ki.,zr'i!''.·sz:-;1«::.;t n11
pl'oft'ssznru -- n111crikai tnpast,talainíra uinl. Oi!· JD(fí'.
!•e!l H klassziku.'< i11ntór_t:\"Hk li<·h·(•t1 11 !dit1ikai g\·úg\-.
sz(·n'~szet knrszl·rli 1nli\·e!t;s„;ltf'Z s>iiks(,'!..'.PS -- ('!s{i.~;1rl;;1t1
11r,·r1),ú-l•iolr'1giai --- stl!1liu111nkat n.:szesÍU'ttt'd.; r·!(1n,,-l'('l1.
:\ ~1111 Frnnr:isc••·i Califnrnia _f~~\·cie11H'rl (itl tii!t(itl•:
H!ltr.•ri!.::ni tn11asztnl1tú:sC'r(!jónek i«i;•jl•t.) ('!ltH•ic; Lii\·1·t!.;(~Z
t(-!,en rlla 1111ír nz {!\'"Í !lO \'('.:!.;zr"1;,; nii\"l'!ldt:J.;1„·;1 /fl lit>h-1•/,·
kf'<]j!.; t'I a k!inil-:1i!.;:nn, H kt'n:\Júznld1an \"1tgy liris•1!lk) jell1•g(í i11i1'!z1111:11yek]1(•rt (['l. gr111<!nzr'1 inif.'.·zei1~klw11). kiJz.
pnritold1a!l. Ez n p0!dn \"CZcti a s1.r:rz(1L a francia gyúµ:y·
SZ('!'t;~zki!pz;:;..;i rt'fon11nt illid.<"it'Tl i~. !\legis111crt<'t· azznl a
\·JJ;:-q11t!nnyt>I. l1o_!!y 11tind1,ldH_'/. f·gy !1aíndik ÍHHlllH1ü11yi
l'St,it·tid(; !1(•ilnutüsn \·iil11n sziil-::-:•".'..!''"· il!eii;JP;;. 110}.!"y !'Sf'I·
l1•g c:-uk -! t.;\.i'S kl·111.L•st k1q•11a az ní'fi<.~iu11.i gy1igyszt'r(·:-;1„
aki ('ZZ('[ f l. os:.diílyú gy('1g.,·~z1·rt.:sszt'.· \·1ilnn. ~\ s1,1·1?.0
iukiílib a küzeg0szst'.·giigyhen \·alú nlHfHJS j1il'i11s~1.ígnr
tnrij<>. s·1.iil::sí'.-gPSrH·k. !'l·lr!al:{•nt. ('tJdíti llH·g. hn!!\' n;:
Ln-;,\. J 1un 11 Jpg1H~\·{·s1_• hl 1 t'gyetc111e];:p(. is ! •(·let;rt \"P„ ( !·~r·1-.
keluy, C(llu 111 liin, 1-f nr\yanl J _ :z:l !1!'lye11 lí~hvt ki_i!.l'_!!(,'SZS(ig·
íanhúl diplrun1d. szr•rc•zni. 1·gy \·t::li, h'-'gy ilyen irii11yl1an
is ki kellellt' h(1\·íi.e11i u francia gyógyszPrúszek kt."pz(:•sr;t.
Ez !insznos lt'tltlf'. klilii11i·1;..;(•11. !11t n gy«ig,vszen;szck l!lf'_U·
tartj1ik nffi,·intijuk lia!..!\'O!!l!l11\·11ii. 11 drt1~:-;tnrv-nd "'Zl'ftl·
1H~ll (:2f'.U).
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:\ rii" 1r\ j{·!i1·:.:!i 1·il·. k 1·;.I.y t i"1ri"1L µy(.1'...:_\-:--:1.„n··o.'Zt :--:'l/o!1111 n t
aki kt:I /·s !\'.·I (·,,_·e l•iriokolja gyr'1_~y:-;Z1•rl1inií. <'i;,\ \ i•ltki \'1Ít'oskiil1a11. Itt 1111'•:.; kt.:t _:!\"<,J,!..!\·.-:.,.,(•rtiir 111líki«•lil„
~()()()lakos \'Hl! ('·.'-i 7 "l'\·,1.'-'.· :\l;j!\' t".;;l't· ';111111!t ,\11!:.nníl•n11.
Tiiri.1kor.'-iz:i!.[l1a11 \·n11 111t''i.! :J -·uuio>il.; ,·1ín1.'-'ln1n i.'-' 1·~y•,'·
lo>Jll. ;-;oli. új '..!:,\·,·iµ-,,·:--:·1,1,rt1i1' nyílik nn11jninkhun. •,•11iint\
n11ír r<'':!t'!I 11\•111 r:s!k [IJ IHJO !n];:n;--; eg\· !!\·«1u\·:.;z(•r!1ÍrTH.
111int :!O (··\·\·('! ('/,vl<"ii.t. E;'. i:--: 1_11\n ann1;l.::1!<'1~\· 'it' \'\'•11\·!;i'ot1··
le1.t·t1sé;,.i:t<t !J('ln 111inrliµ- utrij1ik lw .. \111{•llc 1l iii. a~1·iri11t
r11irtdl'!l f11!11:-:i l,qf(l1Hrl lf'il\'t kap11i. :\ JIHli!-:n l1P!'l'tl<!(''f.• '~''"
.!---··t1 111illi('1 !1„1ri"d.; lil'liL1a k1:rii!i ( · :\OO O(HJ [)}J). ]•!·di_::.:
ncl!1 l1itszik t·uni11ai ;.:ze11111n'l ].;<Jr:;zerii11t:l;:. :\z 1in1Lr;~~1.·
!(·tl11'1l :-:11!;;: ;1 r11\·ll1;!-:,·ikk, Jil. f1•,:,.cl~»í"i'. l!Y<'!'llwld1i1•i'/.•·r.
!1njs1u1q1011 st Ii. .\ t1'1irt:i,,~{:·!!(·!.;: n1·111 11Ht;Y"n ro;:.\ 111il·"'
11H•r·t azt 1nir1d,•n hazrir 1intlj<t . .-\ tiirii\.: l!y(\!.!yszrTl1•1\r
<iraii a !iat"1;.;1íu:ok !!IH>:!H11ilj1íl,. !•:111iaLí i:-;111('~1!\í,k!t'11 „10·,_
111\'~.
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i'ZZP! !-:1··ri.Ys zt·rít \"<'a L:Pnn<íriyzut1.1l Hl'!'n, 11~>1;.\" lH1/.1.:ij1i
ndjn11 az 1ln•111t•k•:-:IH•Z . .-\ i!,\"\.l!!YSZ('J°llil'i•H!l ('"'nk ei!yl1 1 ·I i
f<>q.!nl•111111nl' 11w:2Je!1·lli tJH'll!l\·is(·~i'í tHrtnl,;!.;k!'•s;Je1 \'i\fl.
íuy.hizon,\· rdlif1Jrdul. liflg_'.· \·i°dart1it !!<'Hl kapni. l{(·i+-1111·
LH]' á1·u11t:inpr'lt!;\;.:i- a:!:.!() kt11-ru h•\·li \':Írosli/.J. ;\ iiÍl':'n·
•lolu11d1i/,i.o;.:ítúsi n~ndsz1•r l1ns•,1nlr'i az 1\~Z!\"_.l,clil!(·:t.. ;i
\,(•(P!!P!.; a \"("n,·r,k 1ininnk J0•:.>1it tt:rí!il-:. !•:!lP1HÍr/'.\;ód·J·111
a g_\:úµ-y;-;z(Ttái·nal~ n ,·r'.11.\· !11il11!j1ira ni kell ragit~zin1iiH
azt. a !(·t(·pl1u\.() círnkt"·t, a1111·ly ri1indt:tl q;yt\'i gy1iri t'.""·
lllf\~\d:i"' n:"'/'.i'. A patik1íl•1111 11<'111 d!dt.;11zik nuis nld\·\«·I"'"
\'Std~ n!a«so11\·1d.I, szirit!i. <11· f1:rfi n11111Lnt'l'ií. So!;ni !11_·lveitPsih•nek' a n•11d(·l!.;;'zt'.sr;· 1H·111 iillú .!!\'"ÚU\'S/'.en·l;: \.:(·,.
.,.:o l. Lr_"U·l.i k q.!y r(·11dt·l«l t cr,·· ·z;'i, 1\JH\'l.\· 1:'/.t ""r; 1e(,( !.; h·ú nj :1
:-;1.iini1•t11i ('•:- n kt:rdt~st szaluíh·()zni. d1• nz r11t::.:: s11l;:;i1·n !'"~
0r\·c'.n,,·1.!.~ [(:pni (:.!DO).
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