1

1997. szeptember

Acta Pharmaceutica Hungarica

167

Ada Pharmaceutica Hungarica 67 167-168. 1997

Szász professzor úr 70 éves

A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság elnöksége és a Társaság valamennyi tagja nevében tisztelettel és szeretettel köszöntjük dr. Szász György
egyetemi tanár urat, Társaságunk
volt elnökét, 70 születésnapján
A nagyhírű Kölcsey Ferenc Gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítvány birtokosaként a Budapesti
Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán folytatta
tanulmányait ahol 1952-ben avatták
gyógyszerésszé Egyetemi tanulmányai befejeztével meghívást kapott a
Gyógyszerészi Kémiai Intézetbe Az egyetemi oktatók valamennyi fokozatát bejárva, 1974-ben
egyetemi tanárrá és az Intézet igazgatójává nevezték ki, elismerve ezzel eredményes oktató és tudományos tevékenységét Intézetében tanszékvezetőként számos korszerűsítést hajtott végre, miközben megőrizte és folytatta hivatali előde, Végh
professzor munkáját, ezzel megteremtve a kor követelményének megfelelő színvonalú gyógyszerészi kémiai oktatás máig érvényes, nemzetközileg
is elismert irányát
Vezetői képességét, szervezőkészségét bizonyítja az általa kialakított munkahelyi kollektíva
számos sikere Az Intézet oktatóinak tudományos
tevékenységét mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban egyértelmű elismerés övezi.
Szász professzor iskolateremtő munkáját ismerték el többek között azzal, hogy vendégprofesszori meghívást kapott a richmondi (USA) és
frankfurti egyetemtől
Kiemelkedő tudományos tevékenységét „Kis
mennyiségű higany és fenobarbiturál meghatározása a Schulek-féle brómciános eljárással" e. egyetemi doktori, „Alkaloidok és a káliumtetr ajodomerkurát reakciója" c kandidátusi, „Eredmények
az amin (alkaloid) analitika köréből" e akadémiai
doktori disszertációi, megjelent könyvei, valamint
több mint 190 közleménye jelzi.
„Gyógyszerészi kémia" c. Takács és Végh professzorokkal írt tankönyve 4 kiadást ért meg Kiváló szakmai fogadtatást kapott a „Pharmaceutical chemistry of the agents acting on the vegeta-

tive nervous system", továbbá a
„Pharmaceutical chemistry
of
hypotensive agents", (Szász, Budváry-Bárány), valamint a „Analysis of
steroid hormone drugs" (Görög,
Szász) című könyvei
Kutatási területe a kromatográfia.
A gyógyszeranalitika területén hazánkban az elsők között alkalmazta
a papír- és vékonyréteg-kromatográfiás módszereket. A HPLC megjelenésével e módszer is fontos tényező
je lett tudományos tevékenységének
Kiemelésre méltók a bázikus vegyületek kromatográfiás viselkedése, a hatás szempontjából lényeges tulajdonságai és szerkezete közötti összefüggések vizsgálata terén elért eredmények A gyógyszervegyületek királis és akirális
tisztasági vizsgálata HPLC módszerrel, az alkalmazott kutatásban jelentenek maradandó értéket
Szász professzor széleskörű oktató és tudományos tevékenysége mellett igen jelentős közéleti
munkásságot is magáénak tudhat
Felelős szerkesztője volt a „Gyógyszerészet",
majd az „Acta Pharmaceutica Hungarica", főszer
kesztője a „Gyógyszerészeti Tudományok Aktuális kérdései" c. kiadványoknak
1991-ben a Magyar Gyógyszerészeti 1ársaság
elnökévé választották, amely feladatot 5 évig látta
eL Elnöki működésének legjelentősebb eredménye, hogy a Magyar Gyógyszerészeti Társaság és a
Magángyógyszerészek Országos Szövetsége között gyümölcsöző együttműködés alakult ki. Éveken át elnöke volt az „Egészségügyi Minisztéiium
és az MTA Gyógyszerészeti és Gyógyszerkönyvi
Bizottságának"
1972-1984 között ellátta a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
dékáni teendőit Dékáni működése során megerő
södött és fejlődött a Kar~ valamint a gyógyszerészhallgatók oktatásában közreműködő Er.:IE I"IK
Intézetek és a Gyógyszerésztudományi Kar
együttműködése

Számos kitüntetés, mint pl. a Munka Érdemrend arany fokozat, Apáczai Csere János emlékérem, Kazay emlékérem tulajdonosa
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Biztosak vagyunk abban, hogy Szász profeszszor e jeles napon nem nyugalomba vonul, csupán
annyi történik, hogy sokrétű tevékenységét „másként" fogja gyakorolni. Intézetébe, ahová mindig
nagy örömmel és szeretettel tér vissza, most már
nem a hivatali kötelesség vezérli, hanem az a kevesek számára elérhető biztos tudat, hogy szíve-

1997. szeptember

sen és szeretettel várják Mint ahogy a Magyar
Gyógyszerészeti I ár saság is
Isten éltesse sokáig!

Vincze Zoltán

