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A SZAl<MAI ÉS A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI 

PROF. EMER. DR. SELMECZI BÉLA 
(1930. ÁPRILIS 23. - 2004. SZEPTEMBER 28.) 

lsn1ét gyásza van a hazai 
gyógyszerészképzésnek és tudo
n1ányos kutatásnak: elhunyt dr. 
Selmeczi Béla a Szegedi Tuclo
n1ányegyeten1 en1eritus proíesszo
ra, aki ·1 ·1 éven át vezette J Szege
di Tudo1nányegyeten1 (abban az 
időben Szent-Györgyi Albert Or
vostudon1ányi Egyetern) Gyógy
szertechnológiai Intézetét és két 
ciklusán át a l<ar dékánju vo!l. 

Selmeczi Béla 1930-ban szli
Jetett Szegeden. Édesapja köztisz
teletben állú gyógyszertár tulaj
donos volt, így J szakn1J szerete
tével, a hivatástudattal n1ár a szli
löi ház felvértezte. 1948-ban 
kezdte 1neg gyúgyszerészi tanul
n1ányait és 1955-ben szerzelt gyógyszerész oklevelet. 
Ezután néhány év közíorgaln1L1 gyógyszertári n1unka 
következett, Debrecen, rnajcJ /v\akó gyógyszertJraiban 
dolgozott. ·1960-ban hívta n1eg f<eclvE.'SSy proíesszor J 
vezetése alatt állú Gyúgyszerészeti Intézetbe, tanárse
gédi állásra. '1962-ben - dZ Intézetben az elsők küzütt 
- doktorált, 1973-ban szakgyógyszerész cín1et, '1976-
ban kandidátusi fokozatot szerzett. ;\z egyeten1i rang
létra csúcsára 19B4-ben jutott íel, ekkor kapott egye
terni tanjri kinevezést és J nyugdíjba vonult Kedve:;sr 
proíesszc>r utódaként intézetvezetői n1egbízást. 

;\ tanszékvezetői kinevezéssel szinte egy icl6ben 
dékáni n1egbízást is kapott, ·1 9B4 és ·1990 küzütt a kar 
clékánjJ volt. Aki kicsit is járatos J le!söoktJtósban, 
könnyen elképzelheti, hogy rnilyen t~rnbert próbc.'lló 
évek voltak ezek. 1\tvenni a tanszéket egy kiernelkeckí 
képesség(! és kiernelkedó eredn1ényességű elódtól -
n<:lgyon hái<:Hlan dolog, n1indenki (1hatatlanul hozzj 
n1ér és hozz<.1 hasonlít n1inclent. En1ellett vezetni él 
l<art, fogléllkozni szánitalan kisebb-nagyobb oktJtási, 
szervezési és egyéb Uggyel. RáadJsul ezek az évek 
nagyon jelentősek szakniai képzésUnk történetében: 
erre az időre esik JZ 5 éves képzés bevezetése, él 
szakdolgozat készítés kC>telezűvé tétele l~s ,1z egysé
ges írásbeli (teszt) állan1vizsga. St:lnn .. •czi Bt;Íd e fontos 
<irszágos c1kt<:ltási íeladJt(1k r11egc1lrl<Ís.:.'lbd11 l<:1véke
nyen részt vett. 

Sehneczi Béf,it tisztelték és szerették a hallga
tók. Nern t<irtozott <l küzve:1 t!e11 en1herek k<>zl~, tar-

tolta a háron1 lépés távolságot. 
1\ hallgatók talán éppen ezt 
tisztelték benne, érezték, hogy 
felnőttnek, n121giiva! egyenran
glinak tartja őket. 

Kutató n1unkája a gyógyszer
technológia egyik legíontosabb 
ielaclatkörével állt kapcsolatban, 
J tabletlázás n1űve!etét és a tab
letták tulajdonságait ta11uln101-
nyozta kutatö csoportjJval évti
zedeken át. Tuclornányos ered
n1ényei háron1 nagy területet 
ölelnek iel: 

·1. a tablettapréselés hatásának 
vizsgálatát a tablettJk szerkezeté
re és tulajclons{lgairél, 

2. L1j tablettázási segécl<inya
gok vizsgálatiit és rninösítését, 

:L a bevonás 1nt1veletét, a bevont tJbletták tulaj
ck>nságaint1k vizsgál;:itát. 

Közel 200 publikációja jelent meg és - Keclvessy 
prolesszorrJI közüsen - n1onográfiát szerkesztett a 
tablettázásrúl (/\ tablettc;izés technofdgiája). Szón1os 
l1j n1údszert vezetett be ezen a területen, pl. kutató 
csoportja publikált először elektronn1ikroszkópos fel
vételeket a tJblettJk n1ikroszerkezetéről. Hazai vo
natkozásban 6 clolg<izott ki elsöként cukcirn1entes 
clrazsírozási technol<'igiát és Litt<iröje volt a filn1bevo
nósnak. Szán1os disszertúnsnak volt a tén1avezetője, 
hárorn közvetlen n1unkatársa kandidátusi fokozatot 
szerzett. l<Cizel szcíz ipari kutat,ísi-fejlesztési Léniát 
irányított. 

Télgja volt a tvlagyar Gyógyszerészeti TJrsastígnak, 
a Gyögyszertechnológiai Szakosztályban 1992-től 

nyugdíjaz~lsáig aleln<lki funkciót töltütt he. lJolgozott 
az 1VtTA Gyógyszerésztudon1ányi Szakbizottságában, 
az OrszJgos Gyógyszerészeti Intézet Szakn1ai 1<ollé
giun1,lban és a Szegedi 1\kadérniai Bizottság Gyógy
szerészeti Szakbizottság<.1!Jan. 1\z 1\cta Pharn1aceutica 
Hungarica szerkesztő bizottsági tagja volt. ;\l<ipító 
tJgja volt J 1\1\agyJr Gyógyszerész l<an1arJnak. 

l<itUntetései, szakn1ai elisrnerései sort'lban n1eg kell 
einlíteni, hogy elnyerte J SZOTE l<iv~lló Nevelöje ki
tUntetd círnet (1s J l<iv;.íl(J Gyúgyszt:~rész cín1et. /\z 
1\1\GYT Societas Pharn1aceutica 1-lungaricJ ernlék
érl'n1n1el tüntette ki. -r 994-ben a 1'v\agnézitn11 cín1Cí ki-
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tlínö rnonográfiáért (egyik szerkesztője és az egyik fe
jezet szerzője volt) az MTA Nívódíjjal jutalmazta. 

E sorok írója éveken át közös laboratóriurnban dol
gozott Se!rneczi Bélcival és egyrnás n1elletl állt az író
asztalunk. l<eclves, tapintatos és nagyon segítőkész 

kolléga volt. Nern volt benne kicsinyesség, féltékeny
ség, az indulatait n1indig legyűrte, elfojtotta. Tanszék
vezetőként is nc:igyvona!L1, türeln1es és talán túlságosan 
is elnéző volt. Erőfeszítései arra irányultak, hogy a 
szlíkre szabotl Jnyagi lehetőségek n1ellett is n1indenki 
szárnára biztosítsa JZ ereclrnényes kutató rnunka feltét
eleit. Ellenségei tern1észetesen neki is voltak, akik 
igyekeztek lejáratni, hibáit eltldozni. Szerette az életet, 
az élet kínólta örön1öket, sokat olvasott és szeretett 
utazni. f\zon kevés szerencsés kutatók közé tartozott, 
akiknek n1egadatott hosszabb nyugati tanuln1ónyl1t tl 

70-es években. Egy íél évet töltött Svéclorszógban, az 
Osló-i egyeten1en, ahol sok hasznos tapasztalatra tett 
szert. Több nén1et egyeten1 Gyógyszertechnológiai 
Intézetével alakított ki szakn1ai egylilln1Liköclést, eze
ket a kapcsolatokat nagy gonddal ópolta. 

Nagy önfegyelen1n1el és n1éltc'Jsóggal viselte a sors 
csapósait és az e!n1lilt lélév kon1oly betegségét. !v\i -
tanítványai, n1unkatársai, barótai - nagyon sokat tanul
tunk Tőle szak111ai és en1beri vonatkozósban egyaránt. 
En1lékét kegyelettel rnegőrizzük. 

Dr: Erős lstv,in 

FÜLÖP FERENC DÉKÁNHELYETTES 
BÚCSÚBESZÉDE DR. SELMECZI BÉLA EMERITUS 

PROFESSZORTÓL 
(SZEGED, 2004. OKTÓBER 5.) 

Seln1eczi Béla en1eritus proiesszortól, a l<ar egyko
ri dékánjától bl1csúzon1 a Gyógyszerésztudon1ányi 
Kar vezetése nevében, dr. Falkay György dékán Ür 
n1egbízásábó!. 

;\ kar elvesztette Seln1eczi prolesszort, aki -1 YH4. 
december 15-töl két cikluson, tehát több mint hat 
éven át töltölte be a dékáni tisztet. Erre az időre esett 
1 988-ban az 5 éves gyógyszerészképzés bevezetése, 
an1i hataln1as feladatot jelentett. A képzés telje:; 
kurrikulun1át át kellett dolgozni, lij oktatási struktú
rát, l1j tárgyakat vezettek be és a ternatikát korszerli
sítették. Ebben Seln1eczi dékán l1rnak elévülhetetlen 
érdemei voltak. Nagy lépést tett a fejlett európai 
gyógyszerészképzés felé és jelentős eredn1ényei hoz
zájárultak, hogy Szegeden a diplorna eurokonfonn 
értékű legyen. Bizonyára az is segített, hogy JZ 

l 9B6/B7. tanévben a karon elindult az angol nyelv(í 
képzés, niely azóta is folyik. Ez n1egint hataln1as ki-

hívás volt, de a bevezetéssel sikerült J kar súlyát és 
nen1zetközi hírnevét növelni, és az oktatási ten1atikát 
a fejlett államok képzéséhez közelíteni. Ebben az 
időben vezették be az állan1vizsga-tesztet és a diplo
rnan1unkák készítését is. 

Se/fneczi dékán úrnak tehát lillöró szerepet rendelt 
a sors, de nen1 csak ezeken a terl'ileteken. Diplo1náci
ai érzékének és tárgyalóképességének köszönhetően, 
a rnagyar gyógyszerészképzés történetében először 

iordu!t elő, hogy a gyógyszerészek által régóta kért, 
akkor n1ég elérhetőnek látszó foglalkozási doktori 
cín1re előterjesztést tehessen. Tehát az egyeten1i ta
nácstöl azt kérte, hngy az orvosok, íogorvosok és ál
latorvosok után az egészségügyben dolgozó, 5 éven 
:1t egyeten1i képzésben részesül{) diplornás gyögysze
r0szek is kapjJnak doktori cín1ei. ;\z egyeten1i liHl<.Ícs 
L'Zl a felterjesztést n<1pirenclre tűzte, tJrgyJlta és n1eg 
Is szavazta. ;\továbbiak országos e!(ogacltatását nen1 
sikerült elérnie, és sajnos n1inisztériun1i szinten a ké
rés nern került t.árgyalásrJ. 

Professzor Ur! f-!ogy vdl(1n1ely en.:~dn1ény, érden1 
1nennyire ickit<lllú, az cscik utólag derül ki és J tettek 
súlyát is csak később lehet egyre teljesebben értékel
ni. t'v\J n1iir, évtizedek tf1vlatáb{JI, nyugodtan kijelent
hetjük, hogya dékáni n1Ciküdése ak1ll elért eredn1é
nyek időtállónak bizonyultak. l<iisziinjük 0n11t a szak
n1Jl'rl, a gyúgyszeré:-;z képzésért, a karért, a kari dol
gozókért és hallgatókért lett. 

Bltcsl1zon1 az egykori dékc.1ntúl, a rnindig nyugodt 
l1~ bar~ltságos tanszékvezetöt(JI, a C~yc'>gyszertechnuló~ 
giai Intézet igazgatóját{)!, a n1egt~rtő és bülcs oktat(>
tól, a szin1patikus és szeretetre 111éltú kollégátúl. 

Tisztelt Professzor Úr, kedves Béla Biityán1, nyu
gocl j békében! 

DR. KŐSZEGINÉ DR. SZALAI HILDA AZ EUFEPS 
EXECUTIVE COMMITTEE TAGJA 

;\z EUFEPS Council :!004. okt<'iber 17-én tartott 
ülésén, [3rüsszelhen ~a rnagyar javaslatot elfogadva 
- az Exccutive Con1111ittee tagjávl1 választották c!t: 
f<'ö~i;zeginf::' dr: Szalai 1-li/d.íl az Országos c;yi'igyszeré
szeti Intézet iöosztályvezet6jét. 

1\z CUrEPS Council Cilésén a 1\,\agyoir Gyc'igysze
résztuclon1ányi Társaságot prot: dr. Nyirerlr Szaholcs 
főtitkár képviselte. 

Tfirsaságunk l'lntiksége szivb61 gratulál dr. 
f\"öszeginé dr. Szalai Hifcléna/.: az l1jJbb nen1zetküzi 
elisrneréshez. 

1-1 


