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1970. július lí-én eíhunyt Dr Nagy János, a
Semmel\veis Orvostudományi Egyetem Biofizikai
Intézetének adjunktusa, a Gyógyszerésztudományi Karon a matematika
megbízott előadója, az
Oktatásügy Kiváló Dolgozója, a „Kiváló Feltaláló" arany fokozata kitüntetés tulajdonosa, számos közéleti tisztség viselője. Halálával nem csak
az egyetemi oktatást és
kutatást érte súlyos veszteség, hanen1 az orvos- és
gyógyszerész továbbképzést is, hiszen az elmúlt
közel 20 évben neve össze-

fonódott a radioaktív izotópok orvosi, farmakológiai alkalrríazásával, az
ezen ter ü!eten folyó oktatással,
továbbképzéssel
Rendkívül sokoldalú, fáiadhatatlan oktatót, kutatót, szervezőt ragadott
el alkotóereje teljében a
kérlelhetetlen halál,
Nagy János 1919. máius
t-én, Debrecenbe11 szüle-

tett ötgyermekes paraszt
családból Elemi és középiskoláit is Debrece11be11 végezte és jeles érettségi után a Dcbr eceni Egyetcn11 e
iratkozott be, ahol 1942-ben matematika-fizika
szakos tanári oklevelet szerzett Egyete1ni tanárai
között olyan neveket találunk, mint Gyulai Zoltán,
Széll Kálmán, akik a fizikát, vagy Dávid Lajos,
aki a matematikát adta elő Már 1940-ben, folsőbb
éves hallgatóként bekapcsolódott a Debreceni
Tudományegyetem Orvoskari Fizikai Intézetének
oktató és kutatómunkájába mint díjtalan gyakmnok, és a Szalay Sándor professzm által vezetett
intézetben ezt a mu11kát az egyetem befejezése
után is folytatta. Közben - hogy megélhetését

biztosítsa - volt günnáziu1nában óraadó tanári
állást. vállalt. Kétéves katonai szolgálat és két év
hadifogság után az 194 7/48-as tanévben Debrecenben, majd 1948-1951 között a Tiszaföldvári Gimnáziumban tanít. 195L X.
15-én került a Budapesti
Orvostudományi Egyetem
Orvosi Fizikai Intézetébe,
hol előbb tanársegéd, majd
adjunktusként dolgozott
haláláig. 1955-től, 11 éven
keresztül a Gyógyszerésztudományi Karon a ma~
tematika megbízott elő
adója volt. Az Országos
Atomenergia Bizottság, az
Egészségügyi J\finísztérium
és az Orvostovábbképző
Intézet megbízásából 22
izotóptanfolya1not szervezett és vezetett orvosok,
gyógyszerészek, laboránsok részére 1964-ben a
Budapesti Orvostudományi Egyetemen mvosi-biológiai doktori címet szerzett. Disszertációja, amelynek címe : „A radiojód
diagnosztikai alkalmazásaival kapcsolatos fizikai
problémák", mintegy öszszefoglalója volt annak a hatalmas és úttörő munkának, amelyet Nagy János végzett a radioaktív
indikátm módszereknek az egészségügy különböző
területén való elterjesztésében.
Ezek a száraz életrajzi adatok nagyon keveset
1nondanak Nagy Jánosról a sokoldalú e1nberről, a
fá.radhatatlan szervezőről és kutatóról,, a kiváló
oktatóról Akik ismerték - és ilyenek nagyon sokan va.nnak az ország minden táján - tudják,
hogy sokoldalú egyéniségét egy mégoly hosszú
megen1lékezés sem tükrözheti hűen és méltóan
Korán félbeszakadt élete azonban példaképül állít-

11ató n1indazok elé, akik n1aguk és e1nbertársaik
tudásának bővítésé11 n1unkálkodi1ak
l\fint fiatal tanár, a diákok segítségével, szinte a
semmibőlfelszereli az újonnan létesített tiszaföld•rári giinnáziüin fizika szertárát. Közbe11 ifjúsági
vezető taná1, 1najd igazgatóhelyettessé ne\· ezik ki
és tanácstaggá v-álasztják. Megszervezi és vezeti a
dolgozók esti giinnáziu1ni oktatását. Szinte hihetetlen, hogy 1nindez háron1 év alatt történt
An1ikor Tarján I1nre professzor ja:vaslatára a
Budapesti Orvostudon1ányi Egyetem Orvosi Fizikai Intézetébe került, ugyanilyen lendülettel kapcsolódott be a gyóg:yszerész- és orvostanhallgatók
fizika oktatásába, Jnaid a gyógyszerészi n1aten1atika programjának kidolgozásába Már a kezdet
kezdetén felis1ne1te, hog:y a gyógyszerészet, 111int
az orvosi-biológiai és a inűszaki tudo1nányok k:özötti határterület, speciális n1aten1atikai alapokat
kíván Előadásai, an1elyeknek te1natikáját állan dóan bő'; ítette, a n1aten1atikai szen1lélet n1ellett
1negadták n1indazt az alapot, an1ire a későbbi studiu1nokba11, sőt az iparban is szükség van. Csak
közvetlen munkatársai tudják, hogy milyen hatal1nas n1unka fekszik az évről év1e átdolgozott jegyzetekben, a hosszú évek gyakmlata alapján kialalútott és már több mint 1400 feladatot tartalmazó
példatárban. A sors különös kegyetlensége, hogy
ennek a Jnunkának a végső g:yü1nölcse, a „l\íate111atika orvosok, gyógyszerészek, biológusok részér e" c. k:önyv 111ár ne1n készülhetett el, betegsége
és hirtelen halála megakadályozta befejezését.
Külön kell szólni Nagy János párntlan előadói
képességéről, didaktikai érzékéről Határterületen
i1ehéz sikeres oktatónak lenni; a sikerhez a n1ély
tárgyi isn1ereteken kívül sajátos rendszerező és kifejező készség, vonzó és szuggesztív egyéniség
szükséges Nagy János rendelkezett ezekkel a képességekkel, 1nűvésze volt az oktatás tudon1ányának. Mate1natika, magfizika, 1adioaktí,r-1néréstechnika vagy a jelzett gyógyszerekről szóló előadásai
nemcsak az egyetemi hallgatók számára jelentettek élményt, hanem a gyógyszerész továbbképzés
keretében az ország n1inden 1észé11 dolgozó gyógyszerészeknek, az orvosi, asszisztensi izotóptanfolyamok több mint félezer hallgatójának, vagy a
mérnöktovábbképzés keretében az ipari gyógysze1észek számára tartott előadásai hallgatóinak is
Részt vett a VI. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztésében, a radioizotópos gyógyszerek vizsgálatáról és 1ninőségi nor1náiról szóló rész 1negírásával ezen a területen is úttö1ő munkát végzett.
Eredményes tudományos munkásságát jelzi a

több mint 60 megjelent dolgozat; szerzője ilI társszerzője 3 köny·vnek, i egyete1ni, ill. orvostovábbképző intézeti jegyzetnek Elévülhetetlen érdemeket szerzett a radioaktív indikátor inódszereknek
az 01 vosi diagnosztikában, a biológiai és g·yóg}szerkutatás területén való bevezetésében és elterjesztésében Munkájával kapcsolatban több újítása
született, ezek közül az élő sze1v·ezetbe11 eloszlott
radioaktív izotóp feltérképezésére szolgáló a,uto111atikus berendezés - a szcintigráf - szabadaln1i
oltalmat kapott, és jelenleg az ipai sorozatban
gyártja Az utóbbi években érdeklődése a biofar1nacia és a fU.11IIa1rokin-etika területén alkaln1azott
radioizotópos metodikák felé fordult Az Egyesült
G-yógyszer-és Tápszergyár1alegyüttn1űköd-veolyan
jól isn1ert gyógyszerek előzetes kivizsgálásában
vett részt, n1int a Halidor, Tard:y1 vagy a Sanegyt
és l\ioxa készítn1énvek.
Sokoldalú érdeklÍídését és képességét jelzi még,
hogy 10 éven kereszt-ül volt a Biofizikai Intézet
szakszeTvezeti bizabnija; a :Fizikai Szen1lének hoszszú éveken át szerkesztő bizottsági tagja és több
mint 10 évei1 át dolgozott az OAB, majd az Egészségügyi Minisztérium és a MTA Radiológiai és Orvosi Izotópalkaln1azási Bizottságában, ·vala1nint
Orvosegyetemi Izótóp Bizottság titkáraként
Nagy János a nevelést élethivatásának tekintette Sohasen1 hangzatos frázisokkal, ha11en1 személyes példamutatással hatott környezetére, tanítványaira. Volt évfolyamfőnök, és hosszú éveken
keresztül vezette a Biofizikai I11tézetben folyó tudo1ná11yos diákkö1i n1u11kát Pedagógiai aktivitása
1nélységes en1berszeretettel párosult Hallgatóit
szen1élyesen is1nerte és sokat tett egyéni ügyesbajos dolgaik elintézésében is. Munkatárnai egyúttal barátai is voltak, 1nindig vidá1n és korrekt egyénisége 1niatt 1nindenki szerette, akivel csak hosz,szabb vagy rövidebb ideig együtt dolgozott
Gyermekeit is ilyen szellemben nevelte A kórl1ázi ágyon, n1ár súlyos betegen inondta: azt szeretné, ha inindketten a pedagógusi pályát választanák, hogy hozzá hasonlóan szeressék és 11eveljék
mások gyermekeit is
Fájdalmas és nagyo11 i1ehéz búcsúzni il.yen tanártól, ilyen embertől, ilyen baráttól!
Emlékét úgy őrizzük igazán, ha az ő szellen1ében
folytatjuk azt a munkát, amelynek úttörője volt
és amelyre életét áldozta. Vége~etül álljon itt tanítványai búcsúszava: nTanár Ur eltávozott közülünk, de színes egyénisége és a tudás, a1nelyet nekünk adott 1nindig velünk inarad'' !
Dr. Györgyi Sándor

