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Szász professzor úr 75 éves 

/\ lvlagyar Gyógyszerészeti Túrsasúg 
elnöksége. vezetősége és \·alan1ennyi 
tagja nevében tisztelettel Cs szerete111:! 
köszöntöin ch: S::ás:: G)·ö1K_\' egyeten1i ta
núr urat. Túrsasúgunk volt elnökét 75. 
születésnapjún. 

Gyóf:ryszcrCszi oklevelét a Budapesti 
Orvostudon1únyi Egyeten1 Gyót:.T)'Szcrész
t udon1únyi f(anín szerezte 1952-b--·n 
Egyeten1i tanuln1únyai bcf~jczté\·e! Jij,·~1-

tása gyakorl{tsút az Egyctcn1 Gyógyszi.:
részi J(én1iai Intézetében kezdte n1cg. Bl'
júr,·a az egyc1c111i oktatók vala111ennyi úl
!0111úsút. 1974-bcn egyeten1i tanúrrú és az lntézt:t igazga
tújúvú nc\·ezték ki e\is111er\·c t:zzc! crcd111ényes oktató és 
1udon1únyos tevékenységét. Tanszékvezetöként Intézc
t~ben szún1os korszerüsítCst hajtott végre. 111iközbcn 
1ncgöriztc és frilytatta hi\·atnli elllde~ rc~gh .·lnhil pro
fesszor inunkújút. ezzel n1egteren11vc a kor követeliné
nycihcz igazodó gyógyszerészi kCn1iai oktatás 1núig ér
,·én;1cs. ncn1zetközileg is e\isinert irúnyút. 

\\:".zetöi képességét. szer\·ezökészségét bizonyítja 
az últala kialakított n111nkahclyi kollektíva szún1os sí
kerc. S:::ás::: professzor iskolatercnltö inunkújút szún1os 
külföldi vendégprol'csszori n1cghi\·ússal is clisn1erték. 

l(icn1clkedi..i tudon1únyos tevékenységét cgyetc1ní 
doktori. kandidútusi. akadén1iai doktori disszcrtúciói. 
nH:gjc!cnt kliny\·t:i. künyvrész!etei. a tübh. 111!111 200 tu
dlln1únyos küz!cn1ényc. valan1int sz{untalan. hazai é;.; 
ncn1zetküzi kongresszuson tartott c\öadúsa jelzi. 

„Ciyógyszerészi J(é111ia" e. Takács és 1 ·l;gli pro
J'csszorL1l,J,a! irt tanköny\·c több kiadúst ért 111eg. l\.ivú
tli szakn1ai rugadtatúst kapott a Phannaccutical 
('he111istry uf thc agents acting on the vegetative ner\·
LHlS syste111„. [()\'úbbú a .. Pharn1aceutical c·11c1nistry of 
hypotensive agcnts'" (S:::ús:::-B11cll·úri-Bárány). \·a\an1int 
a .. Szteroid horn1on vegyületek analitikújn" ( Giir/ig
S:::ús:::) ciinü küny\·t:i. 

!(utatúsi terült:te a kro111atogrúfía. _-\ gyógyszerana
litika területén hazúnkban az elsők között alka!n1azta a 
papír- és vékonyrétcg-kron1atogrúfiús 1nódszcrekct. ,~\ 
l-IPLC n1cg_je!cnésé\·el e 1nódszcr is fonttlS tényezöje 
lett tudo111únyos lt::\·ékenységének. 

S::ás:: professzor széleskörü oktató és tudoinün:yos 
tevékcny~egc n1ellctt igen jelentös közéleti n1unk;.'1ssó
go1 is inagóén<Ü;: tudhat. Fc\elös szcrkcsztöjc ,·olt a 
.. (Jyógyszcrészct''. n1ajd az , .. ;\cta Phannaccutica J-lun
garica". föszcrkesztője a „G:yógyszcrészcti tudon1ú-
11yuk aktu;i\is kérdései" cíinü ki<H.h·{1nyoknak. 

1991-ben a t\'iagyar Gyógyszerészeti ·rf1rsasúg t:!
nöké\·é \'::Íl<1sztottúk, an1c\y feladatot 5 é\·cn út !útta cl. 
Elnöki 111üködésének egyik legjclentöscbb credn1énye. 

hogy a lVIagyar Gyógyszerészeti ~rúrsa
súg és a l'viagúngyógyszcrészck Orszú
gos Szövetsége között gyüinölcsözö 
cgyütln1üködés alakult ki. Éveken út el
nöke volt az „Egészségügyi i\1inisztéri
un1 és az lvlTr\ Gyógyszerészeti és 
Ciyógyszerkönyvi Bizottsúgú"-nak. 

1972-19~-l küzüll dlúlla a Semmel
\\·eis Or,·ostudon1ónyi Egyetcin Gyóg)'
:-;zerésztudun1án:yi f(ar dékúni tecndi..íit. 
Lz idö alatt n1(;gcrösödütt s Ccjlödött a 
K.ar. valaniint a gyógyszcrészha!lgatúk 
liktatúsúban közren1üködö ELl'E "f"rIZ 

intézetek t:gyüttn1üködésc. 
Oktatl1i. tudun1únyus és közéleti te\'ékenységén tú! 

en1beri tulajdonsúgni is n1éltúak az elisn1erésrc. :e\ :\Ia
gyar Gyógyszerészeti l'úrsasúg elnökeként sz{11nos 
esetben adta jelét kon1pronlisszun1-készségének, ha az 
hivatósunk jobbitúsút. elörcvitelét jelentette. n1iközbcn 
szilúrdan ragaszkodott clveihez. 111eggyöződéséhcz. 

:vlindcn esetben képes volt - e\,·i n1cggyözödésének 
Celadúsa né!kü! - az adott kürnyezcthez és idöhöz ilki 
döntések n1eghozatalún.1. 

„.~\ges quod ngis„ ( f-lajtsd \·égre. an1i kötelességed!) 
latin n1011dús kt:!lctt. hugy vezérelje élett: n1inden 111oz
zanatúban. 

J)iplon1úciai készsége és képessége ré,·én nen1 csu
pún a hazai kapcsolatainkat. hanen1 külföldi elis111ert
ségünkct is képes volt fejleszteni . .:\ \·!agyar Ciyúgy
szerészcti "f~irsasúg elnökeként hitelesen képviseltc hi
\'atúsunkaL L:rösitettc kapcsolatainkat. .-\ nHH!\ Hl 

gyúgyszcrészet nen1zetküzi c\isincrtsége nc111 kis rész
bcn Szósz prull.:sszor tevékenységének is köszünhctó. 

Tc\·ékenvséuCt. nn1nkúj{1t szún1os kitüntetéssel isn1er
tCk e!. n1cly~k !~özü! a ~,l;tnka l~rdeinrcnd arany fokoza
tút. az ,.:/jJác:::ai C'sere János e1nlékércn1··. a „ /·(a:::(z1· en1-
lékéren1". va!an1int az czé,·bcn elnyert .. Bat1/zyá11.1·-
5;1rdtl111u1111 en1lékére111·· kitüntetéseket e1ncljük ki. 

Biztos vag.yok abban. hogy S:::ás: profl.:sszor e kivé
telesen jeles n:.ipon eddigi tevekenysCgére visszagon
doh«t n1üküdését sikeresnek ítéli. 1nint ahogy kései 
utódai is annak itélik. S:::ús::: Gy/irgy prorcsszur urat az 
~1 kt:vesck szú1núra elérhctö biztos tudat \·czérelheti. 
hogy szívesen és szeretettel \·ú1júk volt n1unkahclyén a 
Scn1n1chveis Egyctc1n Gyógyszerészi J(é1nini Intézeté
ben, valan1int a \Iagyar Gyúgyszcrészcti Túrsasúg hi
\·atalúban is. 

Igen tisztel! Professzor (lr. Isten éltesse sokúig~ 

/);: 1-'inc:::e Zoltán 
a !\,!agyar Gyógyszerészeti ·rúrsas::ig elnöke 


