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1978. decembe 19-én kísértük utolsó útjára dr, No·
vák István nyug egyetemi tanárt. Utolsó alkalom·
mai búcsúztak tőle szerettei, barátai, volt munka·
tá1sai és tanítványai a hosszú, munkában és eredményekben gazdag életút végén Élete a gyógysze·
részet, a felsőfokú képzés, és szorosabban vett
szakmája: a farmakognó zia érdekében végzett
munkálkodá ssal telt. A gyógyszerés zet számos te·
rületén működött, életútja fordulatokb an gazdag,
megoldandó problémákk al tűzdelt volt
Novák István 1906-ban született Nagyenyede n,
gyógyszerész családból. Az apai örökség hatására
ezt a hivatást választotta Egyetemi tanulmánya it
a Szegedi Tudománye gyetemen végezte, itt nyert
gyógyszerészi oklevelet 1928-ban, Már 1927-től
1930-ig az egyetemi Gyógyszeré szeti Intézet és
Egyetemi Gyógyszert ár gyakornoka , iJ1 tanár·
segéde; 1930-ban gyógyszerés zdoktori oklevelet
nyer. 1931-től 1937-ig a Richter Gedeon Vegyészeti
Gyárban osztályvezető, s ez a gyári korszak fontos,
új ismeretek és szemlélet fonása lesz későbbi munkájában, Részt vesz az üzemi méretű gyógyszerkészítés fellendülő periódusána k számos eseményé·

ben Kutatási, majd termelési szinten foglalkozik
egy sor organoteráp iás készítmény előállításával,
s ezek a munkák tovább erősítik a természetes
eredetű gyógyanyag ok iránti érdeklődését De fontos volt ez az idő~zak számára azért is) mert a
gyakorlati élet, a termelő munka közelségét jelen·
tette,
1937-től 1953-ig a szegedi egyetemi Gyógyszeré szeti Intézet és Egyetemi Gyógyszert ár fővegyé·
sze, s e munkakör ellátása mellett a gyógyszerés z·
gyakornoki tanfolyam hallgatóival , gyógyszerész
doktorandu szokkal és az egyetemi hallgatókka l is
foglalkozik A II Világháború nehéz éveiben is
folytatja tudományo s munkáját és 1944-ben egyetemi magántanár i képesítést szerez. Sokrétű oktató
munkája kiterjed a gyógyszerellenőrzésre, a gyógyszerészet történetére, a gyógyszerés zetre vonakozó
jogszabályo k ismertetésér e, és mindenekelőtt a
gyógynövén y- és drogismeretre. 1945-től 1953-ig
az Egyetem Gyógyszeris mereti Intézetének (később Gyógynövén y„ és Drogismere ti Intézet) mb
vezetője, majd 1953-tól 1977-ben bekövetkez ett
nyugdíjazás áig tanszékvezető professzora
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GYÓGYS ZERÉSZE I

Több mint negyed századon át foglalko zott a
farmako gnóziáva l mint oktató és kutató Erről
a területről származ ik több mint másfélszáz tudo,
mányos közlemé nyének és egyetem i jegyzete inek
nagy része, és Halnwi professzorral közösen írt
tanköny ve is Az oktatóm unkában a gyakorla ti
élet követelm ényeit szem előtt tartva igyekeze tt
követni a gyors fojlődést, korszerűsíteni, áttekint·
hetővé tenni a szüksége s ismereta nyagot. A far ma,
kognózia lényegét a hatóany ag,kutat ásban, új
növényi eredetű hatóany agok· keresésében, leírá,
sában látta Vizsgála tainak tárgyául hivatalo s,
vagy népies orvoslás ban alkalmaz ott, de kémiai,
lag nem eléggé tisztázot t gyógynö vényeke t válaBz,
tott. Kereste- kutatta azok még le nem írt ható,
anyagait , az észlelt hatások hordozói t Hamar
felismerte, hogy a korszerű növényk émiai kutatás
eredmén yességét szerveze tt együttműködések je,
lentősen fokozhat ják Be!- és külföldi intézetek kel
létesítet t eredmén yes kutatási kapcsola tokat.
A Magyar -Szovje t Technikai,Műszaki Együttműködési Bizottsá g az együttműködoo fejleszté ,
séért és az elért eredmén yekért a vezetése alatt
•álló Intézete t díszoklevéllel és emlékére mmel tüntette ki
Sokrétű volt Novák pmfesszo r közéleti- tárnadal,
mi tevékeny sége, irányító, szervező munkája is
1953,tól 1956-ig a Szegedi Orvostud ományi Egye,
tem dékánhe lyettese, az 1960-61 . tanévben rek·
torhelye ttese, majd 1961-től 1967-ig a Gyógyszerésztudo mányi Kar dékánja Fáradha tatlanul munkálkodo tt az egyetem i képzés feltételei nek javítá,
sán, erőink koncentr álásán Ebben az időben
aktív közreműködésével sikerült a gyógyszerészképzéssel foglalkozó négy intézetet önálló épületben elhelyezni és szervezetileg önállósítani; az új
Karnak évekig ő volt irányítój a, dékánja.

23. évfolyam 3. szám

Egész sor szakmai testületn ek volt tagja és
Tudomá nyos munkáss ágának elismeréseként a hazai szakmai társaságokon kívül
tagjai sorába választo tta a Gesellsc haft für Arz,
neipflanz enforsch ung, az America n Society of
Pharmac ognosy és tagja volt a Fédérati on International e Pharmac eutique- nek is. Tagja volt továbbá a Gyógysz erkönyv Szerkesztő .Bizottságának, Kémiai Tudomá nyok Osztálya természe tes
anyagok kal foglalkozó két albizotts ágának, az
Alkaloid ,Kémiai és a Flavono id Albizott ságnak
Tagja, ill. elnöke az MGYT Gyógynö vény Szakosztály és a Gyógysz erkutatá si Szakosz tály vezetisztségviselője

tőségének

Novák professzor fáradhat atlan, lelkes munkájá t
számos alkalommal kísérte hivatalos elismerés
1962-ben „Jfiváló gyógysz erész" címmel, 1966,ban
a „Munka Erdemre nd" arany fokozatá val tüntették ki
Novák István haláláva l a magyar gyógyszerészet és a farmakognózia erejét soha nem kímélő
munkásá t vesztette el, aki a gondosan , jól végzett
munka fonfusságát, a gyógyszerész szakmai, emberi felelősségét hirdette és példázta egy egész
generáci ó számára Emlékét kegyelet tel megéíriz,
zük
[Jr. Szendrei Kál11uin

*
Dr Novák fstvá,n prnfesszo rtól, a kiváló kutató'
tól, oktatótó l volt tanártár sai, a Szegedi Orvostudomán yi Egyetem és annak Gyógyszerésztudományi Kara nevében dr Kedvessy Gljöigy profeszszor, dékán, az Egyetem Gyógynö vénv- és Drog,
ismereti Intézete , és Novák professzor, volt munkatársai nevében dr. Szendrei Kálmán profésszor
vett utolsó búcsút és helyezte el a kegyelet virágait

