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Szász György professzor úr 75 éves 

Az Acta Pharmaceutica Hungarica 
Szerkesztőbizottsága, a jelen szám 
szerzői és a lap olvasói nevében tisz
telettel és szeretettel köszöntjük dr 
Szász György professzor urat 75 szü
letésnapja alkalmából 

Ez az évforduló, melynek pontos 
dátuma 2002. október 31-én volt, al
kalmat adott a tisztelgésre, jókívánsá
gaink kifejezésére több fórumon. Az 
esemény napján a SE Gyógyszerészi 
Kémiai Intézetében, ahol Szász pro
fesszor úr több, mint ötven éve dol-
gozik, bensőséges ünnepségen köszöntötték mun
ka társai Nem véletlen, hogy az ünnepi tortát tej
színből készült, alapvonal elválasztást mutató 
kroma togr am díszítette 

Testvérlapunk, a Gyógyszerészet 2002 decem
beri számában, Vincze Zoltán professzor~ a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság elnöke írt meleg hangú 
köszöntőt, részletesen ismertetve az ünnepelt tu
dományos életútját. Ugyanitt felelős szerkesztői 
riport keretében, „Ötven év a gyógyszerészi kémia, a 
gyógyszerészet szolgálatában" címmel olvashattunk 
az eredményekben gazdag pálya állomásairól 
Ezért e helyen nem térünk ki a részletes életrajzi 
adatokra, úgy véljük olvasóink között aligha akad 
olyan, aki ne ismerné személyesen vagy könyveit, 
cikkeit olvasva ne találkozott volna nevével 

Szász professzor úr élete és munkássága példa 
értékű mindannyiunk számára, akik a gyógysze
részoktatás területén dolgoznak Személyében az 
eredményes tudományos kutató és az elkötelezett 
egyetemi oktató ideális összhangja valósult meg. 
Tudományos pályafutása (az egyetemi doktori fo
kozattól, a kandidátusi, majd a kémiai tudomány 
doktora fokozatig) párhuzamosan haladt egyete
mi oktatói előmenetelével a gyakornokságtól az 
egyetemi tanári kinevezésig Húsz éven át töltötte 
be a Gyógyszerészi Kémiai Intézet tanszékvezetői 
tisztét és rekord időtartamban, 12 éven át volt a 
budapesti Gyógyszerésztudományi Kar dékánja 
Munkáját mind a két területen az igényesség, a 

szakmai tisztesség jellemezte Veze
tői rátermettsége, okos kompromisz
szum készsége méltán váltotta ki a 
vele együtt dolgozók elismerését 

Iskolateremtő tudományos kuta
tói tevékenységének fő területe a 
kromatográfia, melynek szinte min
den ágában - a papfrkromatográfiá
tól, a VRK-n keresztül a HPLC-ig -
jelentős eredményeket tudhat magá
énak Közleményeinek száma jóval 
200 fölött van és számos könyv és 
monográfia szerzője Példaként áll

jon itt könyvei közül kettő, „Gyógyszerészi Kéima 
(Szász - Takács - Végh, Medicina, 4 kiadás, 1990 ), 
és „Pharmaceutical chemistry aj antihypertensive 
agents" (Szász - Budvári-Bárány, CRC, 1991 ). 

Szász professzor úr szakmai közéleti tevékeny
sége is jól ismert a gyógyszerész-társadalom előtt 
Szaklapjaink felelős szerkesztőjeként, az MGYI el 
nökeként sokat tett a magyar gyógyszerészet fejlő
déséért és egységéért Munkásságát számos kitün
tetéssel ismerték el. Ezek közül csak a legfrisseb
bet, a 2002 novemberében elnyert „Batthyány
Strattmann emlékérmet" említjük 

Sikeres szakmai életútja tiszteletre és elismerés
re méltó Mélységes humánuma, segítőkészsége és 
bölcsessége miatt pedig kollégái szeretetét is élvezi 

Az olvasó hét közleményt talál lapunk jelen 
számában, valamennyi szerzőjét szoros szálak fű
zik az ünnepelthez Vannak közöttük régebbi és je
lenlegi munkatársak, egykori tanítványok és 
doktoranduszok, több évtized„e nyúló gyáripari 
szakmai partnerek Mindnyájan „tisztelettel és sze
retettel ajánlják közleményüket Szász György projesz
szor úrnak 75 születésnapja alkalmából" a szerzők, 
folyóiratunk szerkesztőbizottsága, köztük e szám 
vendégszerkesztője, jó egészséget, sok boldogsá
got kívánnak: „Isten éltesse sokáig'" 

Takácsné Novák Krisztina 


