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Néhány ecsetvonás dr. Novák István arcképéhez
Di: Mi11ker Emil
Bevezetés
D1: 1Vovák István (Nagyenyed.
1906. szeptember 25.; Szeged, 1978.
novc1nber 28.) egyike volt a szegedi orvostudo1nányi cgycten1en 1957-bcn
alakult Gyógyszcrésztudornányi J(ar
első professzorainak.
D1: 1\Tol·ák !stPán Szegeden volt
gyakornok Barcsay f{áro~r gyógyszcrtilrában ( 1924-1926), ugyanott folytat-

ta egyete111i tanulrnúnyait ( 1926-1928 ).
majd doktorált ( 1930) és szerzett magántanári círnet ( 1944). 1953-ban nevezték ki tanszékvezető cgyetc1ni tanárrá az akkor 111ég

egyetlen karral rnüködő Szegedi Orvostudon1únyi
Egyeten1 Gyógynövényi és Drogisn1ercti Intézet élére
[12, 13, 14].
E sorok írója 1958-ban került a szegedi Gyógyszertani intézet fiatal tanársegédjeként 1nunkakapcsolatba
cl!: 1Vo\'Ók lst\'án professzorral, késöbb l 978-ban bekövetkezett haláláig tartó atyai barátságba. 1975-bcn a
sors azzal tüntetett ki. hogy - n1ajd negyedszázados
korkülönbséggel - cl!: 1Vovák István tanártársa lehetten1
a szegedi gyógyszcrésztudotnányi karon [ 13].
D1: 1\ro1·ák István két dologra n1indig büszke volt: erdélyi szánnazásúra és gyógyszerész létére. Akkoriban.
an1ikor kapcsolatba kerültünk. nen1 volt szokús a családi dolgokról és az Erdélyböl való n1cnckülésröl beszélni. csak sok-sok év után crnlítctte félrnondatokban a
szülökct, az áttelepülés viszontagsúgait. a R.ichter gyúrban töltött éveket, s tern1észetesen a szegedi egyete1ni
gyógyszertárat. ;'.\.rról viszont sohascrn tett crnlítést.
hogy rniért 1ncnt (vagy nc111 111cnt) l(olozsvárra 1941ben és 1944-bcn, továbbá hogy rokoni viszonyban ú\lott
az lsseku1::.. valan1int Dávhf családdal. atnirc szún10111n1
is alig egy-két éve. és akkor is csak véletlenül derült
fény. E111lékét nc111csak a szegedi kar épületében lévö
111árványtúbla és az cgyctcn1 képgyüjte1nényébcn
f''/nk/er Lás:::ló által festett portréja, vala111int egy 1nagút
111egnevczni nein kívúnó szcn1é!y által alapított d1:
1\To\'Úk lst\·ánról elnevezett hallgatói díj. tovúbbú ch:
!1ahnai Jánossal l 963-ban írt - rna is kivúlóan hasznú Iható - tankönyve örzi. hane111 tovább él egykori tanítvúnyai, 1nunkatársai. barátai. is1ncrösci c1nlékébcn [1..f]. r'\
róla kialakult képet csupán a szen1élyérc vonatkozó kCt
forrás alapján kívánotn kiegészíteni.

Két ko111111ü11iké és a111i 111iigötte i a11
1

194 L február l-én a Gyógyszerészek Lapja 8. oldalán rövid közle1nény jelent 1neg [5].
,J(incvezés. D1: Ferenc: ..-Íron
egyctc111i 1nagántanárt a kolozsvári
Ferenc József' tudornányegyete111
gyógyszcrtárúnak vezetöjévé, cl!:
J\T<n'ák István szegedi tudonuínyegyeten1i gyógyszerészi fővcgyészt a kolozsvári cgyctc1nre fövcgyésszé kinevezték.'"
r\ hírt a Gyógyszerészi Sze1nlc
ugyancsak 1941. ICbruár l-én a 43. oldalon leközölte,
kiegészítve az alábbiakkal [6].
,,/)1: r:·erenc: .-Íron régi és köztiszteletben álló szereplője az erdélyi gyógyszerésztársadalon1nak, ch: tVo\·ák
ls1ván szintén erdélyi szánnazású. Édesapja valatnikor
Nagyenyeden. n1ajd Gycrgyószcntn1iklóson volt gyógyszertár-tul<tjdonos. iv1indkét kinevezés a kar érde1ncs tagjút érte. így osztatlan örön1öt keltett.'" i.\ niai olvasó szán1ára szükségesnek tar~uk rnegen11íteni, ho,gy akkoriban
a .. kar'" 111cgjelölés alatt a gyógyszerész-társa<lalo1n öszszességét értettük. l.\ közlen1ényböl n1inclcnki szá111ára
kiderült, hogy ch: 1Vo\·ák ls1rá11 édesapja, hf. 1\!<n·ák /s11·ú11 (1879-1950) is gyógyszerész volt. Nctncsak az{/:.
jahh 1\ioi·ák lsJi·án ( 1906). dc az 1908-ban ugyancsak
Nagyenyeden született öccse. J\1fn·ák l::rnli is a gyógyszerész púlyút vúlasztotta. ivlindkcttcn a szegedi et,iyctc1ncn
tanultak gyógyszerészetet és ott is doktoráltak.
;.\ 1\iorák család 1916-ban rncnekültként került Szegedre. i·alán csak kevesen tu<ljúk. hogy 1916 nyarán a
ron1án hadsereg betört Erdélybe. 111inck következtében
sokaknak -- így a 1\roi·ák csalódnak is 111cnckülnic kellett. ;.\ rornán betörés visszaverése után a csa\údfö viszszan1cnt Gyergyószcnliniklósra és isn1ét n1cgnyitotta a
gyógyszertárat. dc kezdetben a fiúk tanuln1ányai, késöbb "frianon n1iatt az egész család végleg Szegeden telepedett le.
;.\ küzlen1ényben szereplő th: F'erenc: _·Íron
11880-1954) még d1: Isselw1: 1-lugn ( 1865-1915) mellett kezdte púlyaf'utúsút, 111ajd dr. Issekutz halála után a
kolozsvári cgyete111i gyógyszcrtúr vezetője lett. 1919
után cÍI: Ferenc: „·iron cgyctcn1i n1agánta1{árt 1nindenki
vúrta Budapestre, késöbb Szegedre. dc~ elöttünk eddig
isn1erct\cn okok 1niatt - l(olozsvúrott tnaradt [ 10. 11],
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A második bécsi döntés (1940. augusztus 30.) Erdély niagyarlakta részét. benne l(olozsvárral, Ivlagyarországnak ítélte. A Szegedről a régi székhelyére, J(olozsvá1Ta visszatért Ferenc József Tudon1ányegyeten1
1941. október 24-én a konnányzó és valarnennyi újonnan kinevezett egyeten1i tanár, továbbá az egyete1ni if-

júság képviselői jelenlétében ünnepélyesen megnyílt
[ 1]. Az egyetem akkori szervezeti rendjének
1negfelelően eb: 1\Iéhes Gyula nyilvános rendes tanár
( 1897-1970) a kolozsvári gyógyszertani intézet igazgatója. nen1csak a gyógyszertani intézetet irányította.
de felügyelte az összes klinika gyógyszerellátását biz-
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1lfiként llafJC,•;o/ódott tb: Ferenc;, ..Jron é,\"
<b: 1\rovák István sorsa néhány évvel később?
i\.1nikor i 919-ben a kolozsvári egyeten1 rncnekülni
kényszerült, irattára l(olozsvárott 1naradt. l(iadását a
ron1ánok annak ellenére tncgtagadták, hogy a 1nagyarok cliplon1áciai úton kérték.
Szerencsétlen lépés volt niég az is, hogy Kolozsvár
1940-es visszatérésekor a szegedi Ferenc JózsefTuclon1únyegyete1n orvostudon1ányi kara n1agával vitte az

1921-1940 között keletkezett irattárat Kolozsvárra.

tosító egyeten1i gyógyszertárat is. rninek következtében ö volt felelős az intéz111ény n1üköcléséért. Ezek szerint az cgycten1 1ncgnyitása idején az cgyctc1ni gyógyszertárnak gyakorlatilag ncn1 volt vezetője. és a közvetlen irúnyító 1nunka is eb: Aiéhes Gyulára hárult. Ekkor juthatott eszébe ch: 1\Iéhes Gyulának ch: 1\fo\'Ók lst\'Úll neve.
[)1: A!Jhes Gyula orvosi tanuhnányait ugyan l(u-

Így később 1944-ben ez is odaveszett.
Vala111ilyen különös véletlen sorún azonban fenn111aradtak a kolozsvári orvostudornúnyi kar üléseinek
1940 és ! 944 között készült jegyzőkönyvei - igaz.
hogy hiúnyosan - vala1nint az egycten1 haclköte\cseinck nyilvántartási kartonjai. \ 1alakinek eszébe jutott a
1ncnekülés zürzavarában ezeket rnagával hozni, s így
átn1entette Szegedre. ;\z iratok azután a Csongrád n1egyci levéltúrba kerültek. s jelen sorok írója itt bukkant

lozsvilrott kezdte 1918-ban. dc Szegeden fejezte be

rú ezekre [2].

1923-ban. n1ajd a szegedi gyógyszertani intézetben
dolgozott 1927-ig. 1934-bcn ugyancsak Szegeden habilitált „f\ gyógyszcrhatástani gyakorlatok'' tárgykörből [12. 13]. A két 1Vo1'ák testvér közül a húszas-har111incas évek fordulóján Istvún az cgyeterni gyógyszertúrban. Ernő pedig a gyógyszertani intézetben dolgozott. Innen szánnazott a iviéhes-Novák-féle isn1eretség. Ekkor. ! 940-ben ch: 1\To\·ák István fővegyész részére előlépési lehetőség nyílt a Kolozsvárra történő
n1eghívássa\. 1\111int az az egyeten1i előrehaladási rend
szerint lenni szokott. dr. íVIéhes tncghivta eb: 1\1oi·ák
/.c.,·t\'ÓJlt. hogy· fővcgyészi rangban. 111int tncgbízotl vezetö irányítsa a gyógyszcrtúr 1nunkáját. tnajd a követkczö lépésben a rnb. vezető tényleges vezető lesz,
Ugyanezen 111cnetrcnd szerint alakult Szegeden ch:
IJch·icf Ll{jos és az egyeterni gyógyszertár sorsa is az
első világháború után.
D1: Ferenc::: .-Íron az egyctcrn 1940-cs rncgnyitásával egyidöben kérte n1agántanárságának elisn1cré::.;ét.
n1ivel l 919- 40 között ron1ún i1npcriun1 alatt élt. ezért
ez ncn1 n1ent egyik napról a 1núsikra. fVlirc n1egindult
d1: 1Vorúk lstrún áthelyezésének ügye. addigra tb:
Ferenc- ,"Íron 111agúntanúrsága is rendeződött.
;\n1int 1941. úprilisára a niagyar hatóságok elisn1erték ch: Ferenc: .-Íron n1agántnnárságút (36.780/1940.
[\!. 1. sz. rendelet). akkorra n1úr ch: 1\fovák István Kuluzsvúrra való úthclyczésc (átn1enctileg!) tárgytalanná
vúlt. ugyanis a 34 é\·cs dr: 1\ioFák István Kolozsvárott
is ugyanazt a fövcgyészi státust tölthette volna be a 61
éves L'1: r·ere11c::: .-iron incllett, arnibcn Szegeden eb:
Dárhf Lajos n1cllett dolgozott. Így ch: 1Vol'ák István
szún1úra ;lz e!örclépés esélye rncghíúsult. ;\ hír azonban szúrnyn.1 kelt. dc ncn1 úllt 111cg niár akkor, a1nikorra az esctnényck a fentebb leírt fordulatot vették.
,.e\ történet azonban l'olytatódott.

/\kari (ugyan rni n1ús lehet?) ülések jegyzőkönyvei
rendkívül tanulságosak. dc a történetünk szen1pontjából
lényeges niozzanat. 111ely szerint az egyetenli t:.Tyógyszertár felügyelő tanára. eb: Aiéfzes Gyula ny. r. tanár
1943. clecen1bcr 14-én bejelenti. hogy az egyeten1i
gyógyszertárat vezető ch: Ferenc::: ..Íro11 111agántanúr helyettesítésével - betegségére való hivatkozással - Péter
A!iháZ,- tanársegédet bízta nieg. és a kartól ennek tudon1ásul vételét kéri. ;\.jegyzőkönyv szerint ,.f\ I(ar Aiéhes
G_1·ula előadói javaslatára a bejelentést tudon1ásul veszi.
1\'orák !sti·án 1975-ös életrajzában a következö

mondat szerepel: „ 1944. júniustól 1944. szeptemberéig n J(olozsvúri Fercncz József Tuclon1únyegyete1n
Gyógyszerészeti Intézete és Egyctcn1i Gyógyszertára

mb.

vezetője"

[9].

Úgy tünik. hogy· ch: 1Vorák f.,·r1'Ú11 kolozsvári küldetése - közel négy éves késéssel - rnégis csak létrejött.
;..\1nint eb: Ferenc: .·Íron betegsége niiatt 1943. deccn1bcrével kilépett a képből. új vezetö után néztek. D1:
1\1dhes Gyulúnak isn1ét csak d1: 1Vo1·ák lst1·á11 juthatott
eszébe. rvicg is hívtúk. cl is n1cnt. hiszen akkor 111ár 1nagúntanúri habilitációja sínen volt. /-\ 111agúntanári csc\ekn1ények közül akkorra csak a próbac\öaclás és a
kollokviu1n 111araclhatott vissza. hiszen ch: 1\fo\'ák /strán tudornúnyos 1nunkásságúró! ch: Jancsó Alikfós
1942. dcceinbcr 9-i és ch: h·únorics G~r61gr Ceb111úr 17-i
keltezéssel a karhoz írt értékelő jelentése niúr elkészült. Mindkét értékelés nieleg ajánlással zárult [2].
l(özben a próbaclőadús is 111cgtörténhctctt, s csak azutún n1cnt Novúk J(olozsvárra. 1\. 1nagántanári csc!ek1111~nyekből a kollokviurn rnaradhatott lcgutoljúra. an1i
augusztusban 111cg is történt (augusztusban ncn1 \"oltak
hallgatók. így ne111 lehetett próbaelöadús!). s az Orvostudon1únyi J(ar l 94-L augusztus 24-én ch: 1VcH'Úk
lstrá111 n1agúntanúrrá habilitálta. Ebben a tudatban
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1nent vissza I(olozsvúrra, de a háborús ese111ények úgy
alakítottük sorsát, atni n1iatt n1ár nen1 kívúnt J(olozsvárott tnaradni. A front júniusban n1ég viszonylag niesszc
volt. dc 1944. augusztus 20-án Ron1ánia n1cgdöntöttc
Antonescu diktatúrájút és l'egyverszünetct kért. A szerződést ! 944. augusztus 23-án alá is írták. ezzel Ro1nánia átállt a szövetségesek, így a Szovjetunió oldalára.
Ron1ánia harc nélkül átengedte I-lavasalföldet és délről
özönleni kezdett a szovjet hadsereg Erdélybe. A háború vészesen közelgett J(olozsvár l'elé, időnkint kon1oly
légit{nnadások voltak. s az 1944/45. tanév 111egnyitását
is - az ú!!andó légiveszély 1niatt - légoltaln1i óvóhelyen tartottúk n1cg. /)1: tV(n·ák lsf\'Úllt hirtelen ugyanaz
a háborús veszély fenyegette 1944-bcn. an1ivc! annakidején \ l) 16-ban. 10 éves korában kellett szen1be néznie. ;-\ ll'l}llt g).rors közeledte nliatt lÍI: 1\101·úk lsn·á11
1944. szcpten1bcr vége !'elé elhagyta J(olozsvárt.
Így ért véget (b: 1\To\·ák !sr1·á11 rövid 1944-es kolozsvúri kiküldetése.

1liiró'/ árulkodik 111ég egy katonai 11yili•á11tartá lap?

iv1int n1úr J'cntebb és egy korábbi közléscn1ben en1lítettcrn. a véletlen történések során valaki ne1ncsak az
orvostu<loinúnyi kar jcgyzökönyveit. de a katonai nyilvántartó törzslapokat is elhozta l(olozsvúrról. s - 1ni
több ~·. azok n1cg is n1aracltak [2. 7].
Igaz. hogy eb: tVo\'ák /s/1'á11 1941-43 között ncn1 volt
J(olozsvárott. dc ott volt testvéröccse. a 111ár en1lítctt (/i:
1\10\'ák Erná. /)1: 1\!o\'ák J.::rn6 ugyanis kezdetben Szegeden az egyeteini gyógyszertárban. n1t~jcl a gyógyszertani.
később a közegészségtani intézetben dolgozott.
r\zt is tudjuk. hogy 1940 szcpten1bcrébcn az orvosi
karról csak ch: +!iskolc::y De::s6. az ideg- és c\n1ekórtan. valan1int ch: L6ri11c:: Ferenc, a közegészségtan tanúra n1ent vissza J(olozsvúrra. /)1: :'\fo\'Úk I:rnr'í egyeteIssekutz .1\deoat és lsaúk !Vlúria

!. :\deoadat
P!acslntár Veronika

!. :\ntal
iV!edgyesi Rebeka

!. l1nre
Verzúr Anna

n1i adjunktusként 1941. ICbruár l-jén követte ch: lárinc:: Ferencet J(olozsvárra. s lévén katonaköteles.
nyilvántartásba is vették.
A nyilvántartási lapot írógéppel töltötték ki. azon acsalád feln1cnöi - nabl)'SZülökig bezárólag - olvashatók [2].
Ebböl derült ki. hogy (/,: 1\fo1·ák Er11611ek. így ch:
J\!01·ák /stl'Ó!lnak is édesapja ill. J\fovák lst1·á11, édesanyja leánykori neve pedig Ko::111a írnia; az apai nagyapa
(a szintén gyógyszerész) 1Vo\'ák Sán(./cn: az apai nagyanya neve Dál·icl Teré::.
A1ni pedig az anyai oldalt illeti, a 1\!ol'ák testvérek
éclcsa.nyjának, /{o::n1a frnuínak szülei /{o::n1a ..J/hert és
lssekut:: Aiária.
,„\z /ssekut:: és /)ú1·ic/ név l'c!keltettc érdcklő<léscn1ct.
l(ihcz 1náshoz fordulhattain. 1nint (Í/: 1\io1·ák /s11·á11
fiához. tb: 1\To\·ák .·Íkos ny. könyvtúr igazgatóhoz (aki
idöközben sttjnos elhunyt) és Guclenus János Jó::seJ."
Örn1ény crcdetü nen1es1 csalódok genealógiája e.
könyvéhez [4. 8].

/\z idézett Cl-11<.lenus Júnos József-féle 1nü 176. oldalún l.vsekut:: Ílnre és l'cr::ál Anno tnúsodszülött gycnnckcként lrn1a nevü leánya szerepel. akinek /{0::11u1 Alher{{el kötött húzasságából az elsöszülött fiúgyennek a
1\I;Juíly. a n1ásodszülölt leúnygyennek az lr1110 nevet
kapta. ;\ hannadszülött 1.::nu111uelr/il nincs adat és a ncgycclszülött leúnygyenneknek a /{uíalin nevet adtúk.
Ugyanitt az /ssekut:: !r1J1a és /{o::n1a .·lfhert húzassúgából szúrn1azó /(0::11u1 !r111a és iVorák lstrán gyógyszerész szerepel. Itt kis rövidzúr!at keletkezett. an1i nén1i
n1agyarázatra szorul.
/\ rövidzárlat oka. hogy egyik helyen lssek111:: lr111a
((iudcnus) a n1ásik helyen lssekut:: A1ária (törzslarl
szerepelt. r\z lehetett az egyszeríí ok. hogy 1nivel a hö!gy·cknck több keresztnevet is adtak. dc a kis rubrikába
csak az egyik név !'ért bele. ;\z írnok azt ina le clöszür.
nn1i az adatközlönck elsőre eszébe jutott. Ekkor n1úr
csnk n ,\1rn·ák csa\úd birtokában lévö kcresztlcveleket
kellett d1: 1\fo\'Úk .·Íkos túrsasúgában útnézni. Percek alatt kiderült, 111cly szerint l\0::1J1u ..11hert ICleségének valóban !ssekzrt:: írnia 1'-!áriu a neve [8].
!. Súndor
i.\ szavakban lcirt cgyszcrlí0.-JúsYilúgl Katalin

1. Gyula
Zakariús Inna

!. Hugü

1. Gyözü Ciyu!a
!. Béla ;\lbert
L Oszkúr
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L István
rvtúria
1. E111anuel
1. J(atalin
1. i"vlüria

[. 1rrna

/. ábra. /ssekut:. fr111a :l!ária s:-.ár11ur:.ási vonala és rokonsági össr.efii;.:uései

sített szúnnazúsi vonal ( v. ö.

Guclcnus. 169 .. 175 .. l 76. és
183. oldal) az!. ábrán lútható.
Ezek szerint (.11: 1\10\·úk !st\'Ún anyai nagyanyja f.r.;sekut::
/r11u1 Aiária. aki /s.\'ekut:: Antal
és A!eclgyesi l?cheka húron1
unokája közül a f~1nnakológus
lssekut:: Béla Albert akadén1ikusnak a nagynénje és eb: fssekut:: f-lugó gyógyszerész egycten1i n1agúntanárnak az unokatestvére.
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Gyógyszertár vezetője,
1najd igazgatója volt.
A szúnnazási túblúzat szerint ch: 1\'n1·ák Isti·án atyai
nagyanyja, Dávid Teré::::, ch:
Dárid laios édesapjának. Dái·ül Antalnak a leánytestvére,
azaz ch: Dch·icl Lqjos nagynénje (3. ábra).
Az itt szereplő személyek

Kozn1a Albert
Issekutz Inna i\1ária

K. Mihály

K. ln1ra l'vlária
Novúk lstvún

K.. Katinka

Dr. Novák István

Dr. Novák Ernö

Novúk Zoltán

Novák lnna

genealógiai viszonyainak feltú2. ábra. Dr. 1Vovák István .\·:;ár11u1:;ási l'Onala

sorsot n1egélt. éppen ezért
rendkívül összetartó erdélyi önnény családok tagjaira
vetett fényt. J(özülük a n1agyar gyógyszerészeti tudo1núnyok kien1elkcdö képvisclöiként cl!: lssek111:::: /-/ugá.
eb: lsseku1:::: Bélo .-1/hert, !I!: Dch·id Lt{io.v és (/,: 1Voi--ák
/s/1'Ú11. vala1nint ch: 1Vo1·ák Ernó. 1nint vezetö tisztségeket betöltött szcn1élyck neve rnaradt fönn.

Issekut:::: frn1a A!ária IC1:jhcz n1cnt Ko::::111a Alherthe::::.
J~Iúro111 gyern1ekük közül Ko:::.1110 Ir111a 1\Iárh1. 1Vo1"ák
lst1·án/zo::. inent feleségül. kiknek négy gycnnckük közül ch: J\Torák lst1·á11 a legidősebb (2. ábra).
A 1\Torá/o. családról 1nég inegjegyezzük. hogy ch:
1\fo\·ák Ernt'i késöbb a pécsi Erzsébet Tudon1únyegyetc111cn orvosi oklevelet ( 1944 ). valan1int egyetc1ni 111agántanári cín1ct ( 1946) szerzett és n1int az Országos
f~lae1natológiai és \lértranszfúziós Intézet f'öigazgatóhelycttesc. az orvostudon1ányok kandidútusaként 1nent
nyugdíjba 1984-ben [8].
D1: 1\foi·ák Js1i·án szülei u 111ásodik világhúború után
végleg elhagyták Erdélyt. /-\ f(ézdivúsúrhelyen 1879.
1nárcius 30-án született id. 1\iovák /sti·án 1neghalt Szegeden. J 950. augusztus 3-ún [8].
r\z 1881. április l-jén született id. 1\io\'Úk /sn·ánné
k-o::::lJlll

Ir111a

rúsa az új hazát kercsö. közös

IRODALOM
! . Bis::1ray Ci:r. S::ohó T :l.. Tanuís L.: Erdély i\,lagyar Egyct1::111i::. Az Erdélyi Tudo1núnyos lntCzct kiadása. K.olozsvúr.
! 941. 2. Csongrúd 111egyci !evéltúr iratanyaga. A J(o\ozsvúri iv!. Kir. fi::ri::nc JózsefTudo111únycgyetc1n Orvostudo1núnyi K.ar Üléseinek ji::gyzököny\·i::i. Vlll. 1. - 3. Dó1·f(/ L.: 1\z
ünnény cri::dctü erdélyi Dúvid fluní\ia családfiUa K.észitctte:
dr. Dúvid László. (Lczúrva !770-l9XX. 1núrcius 31.) - ..+.
Ciudc1111s J .!.: é)nnény crcdctü 1nagyar nc1ncsi családok gc-

A/ária

111cghalt Szegeden 1963.
augusztus 10-én [8].

i\z Erdélybe bcvúndorló Dúvid ösök
1

f{i volt Ddvid Teré-;.„
a;. apai 1u1gya11J·a?

1

1

0. 1\nta!

1

D. i'vlúrton

1

D. ;\goston

D. Kaje1ún
l 76l·· l t-:25
1

I-la n1ár ennyi n11ndcn tisztúzódotL ki lehetett az apai nagyszülök közül 1\ioi·ák Sán(for
felesége. Dá\'id Teré::::?
D1: 1\iovúk .-Íkos rendelkezésc1nrc bocsátotta
a Dávid csalúd családflljút. /-\ családfút készítette ,/J: Dái·id lás:ló [3].
A csalúdfa alapján
han1ar kiderült, hogy eb:
1Vorák Jstrún apai nagyanyja közeli rokonságban áll azzal a eb: Dá1-id
Lc!iossal (1889-1962).
aki 1921-1958 között a
szegedi Gyógyszerészeti Intézet és Egyete-

1

1

D. lstvún

D. Júnos

D. i\ntal

D. Oú\·id

1814-1892
1
1

1

D. Antal

!).

1

1

Jt1zscf

D. Teréz

D. Zakariús !stvún .lúnos

1854-1937
Novúk Sándor
1

Novúk István
Kozina Inna
1

dr. Novúk Istvún

1

D. fstvún

1

dr. D. Lajos

D. i\tihúly

1

D. Dczsö

3. ábra. Dtil'id Teré;.ia s;.ár111a:,ási i·o1uila
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E. iv1 i n k e r: So111e stroke.\· oj'tlze bruslt to tlze portrait o/
lsti•á11 /\10l'!Ík
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Tudásbúl, tapasztalatbúl táplálkozú crii
Az EGIS Gyógyszergyár Rt. ku1a1úsi és f..:jksztési tevék..:nységének bövítéséht!z. a
ne1nzetközi!eg is elisinert farmakokinetikai kutatll\aboratóriu1núba keres új
111cgrnércttetésre vúgyó

KUTATÓ-FE.JLESZTÖ
TUDOMANYOS MUNKATARSAT.
Fcladarok:
- farmakokin..:tika Cs gyógyszennc1abolizn1us-ku1a1ús területén vizsgúlati tervek Cs
jelentések készitése n GLP/GCP küvetehnénycinek 1negfclclöen
- bioanalitikai n1ódszerek kidolgozása és v:ilidálúsa
hu1nán vizsgúlatok Cs li!la1kisérletek végzése
A'ii1·ctc/111(;11}·ck:
szakirúnyú egye1cn1i végz..:ttsCg
(gyógyszerész. vegyész1nén1ük. vegyész. orvos)
a bioanalitika. a fonnakokinetika és 1netaholizrnus kuta!Ús és/vagy az analitikai
kC1nia terliletén eltöltött tiihbé\'es szaktnai gyakorlat
- középfokú angolnyclv-tudús
felhasználói szintü szú1nítógépes is1neretck
:\ GLP/GCP és az izotóptechnika területén \'aló júrtasság clönyt jeknt.
A sikeres púlyúzónak vcrscnykCpcs jüv.:dchnct. szakrnai fcj!ödési lchctöséget.
világszínvc1nalú 111üszerekkel és berendezésekkel felszerelt 1nodern lahoratóriunii
rnunkahelyet kinúlunk.
Jelentkezni szakniai önCletrajz 1negküldésével Ciúbor Anita sze111e!yügyi rd"'erensnél.
az alúbbi cí1nen lehet:
EGIS Gyógyszergyár Rt..
H u 111 á ne rii fo rnís-111 cn edz s 111 e n t
1106 Budapest. Keresztúri út J0-38.

Fax: 265-5828. c-nu1il:gabor.anita(«·cgis.hu

