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közepén több mint húsz Hajdú-Bihar megyei gyógysze-
rész szerzett egyetemi doktori címet. 

Munkájából, szakmája iránti elkötelezettségéből adó-
dott, hogy a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
országos vezetőségében jelentős tisztségeket töltött be.  
1970-től tagja volt az MGYT országos vezetőségének, 
1972-től a Társaság alelnöke, 1978-1986 között a főtitká-
ra volt. 2001-től az MGYT Szenátusa elnökségének tagja 
lett. Főtitkársága idején 1984-ben egyik szervezője és 
irányítója volt a Budapesten rendezett FIP kongresszus-
nak. A nemzetközi rendezvény a magyar gyógyszerészet-
nek komoly társadalmi és szakmai elismerést jelentett.

A Magyar Gyógyszerész  Kamara  alapító tagja volt. Je-
lentős szerepet játszott a Debreceni Egyetemen a Gyógy-
szerésztudományi Kar létrehozásában. Felismerte, hogy 
az orvostudományi Egyetem és az akkor még Kossuth 
Lajos Tudományegyetem intézetei a térségben elhelyez-
kedő két gyógyszergyárral megfelelő hátteret tudnak biz-
tosítani a magas színvonalú gyógyszerészképzéshez. Fá-
radságot és energiát nem kímélve dolgozott a gyógysze-
résztudományi kar létrahozásáért. 

A Hajdú-Bihar Megyei Gyógyszertári Központ éléről 
1994-ben ment nyugdíjba. Szakmaszeretetét és szakmai 

elkötelezettségét bizonyítja, hogy ezt követően még ti-
zennyolc éven át dolgozott közforgalmú patikában. 

Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, melyek kö-
zül az alábbiak a jelentősebbek: Kiváló Gyógyszerész 
(1972), Munkaérdemrend arany fokozata (1982), Magyar 
Népköztársaság Csillagrendje (1988), Pro Sanitate 
(1997), Pro Homine Nobile Pharmaciae (2000), Hajdú-
Bihar megyei Önkormányzat „Emlékérme” (1994), Haj-
dú-Bihar megyei Gyógyszerész Kamara „év gyógyszeré-
sze” (2003), A Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztésé-
ért Alapítvány Kuratóriuma által adományozott „Szegedi 
Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért” életműdíj (2010). A 
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar 
dékánja és tanácsa a „Kar Aranyérmét” adományozta 
2010-ben. A Német Gyógyszerészeti Társaság tisztelet-
beli tagja.

Kedves Ernő!
Tetteiddel beírtad nevedet a magyar gyógyszerészet tör-
ténetébe. Mindig emlékezni fogunk rád! Emlékedet ke-
gyelettel megőrizzük!

Gém Ferencné

TóTh KLárA 
(1939-2013)

életének 75. évében, 2013. december 
9-én elhunyt Szepesváryné Tóth Klára 
gyógyszerész, egyetemi tanár, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja.

Tóth Klára 1962-ben szerzett diplo-
mát a Budapesti orvostudományi 
Egyetem Gyógyszerésztudományi Ka-
rán. Sikeres tudományos pályafutásá-
nak gyökerei idáig nyúlnak vissza. Az 
analitikai kémiával a gyógyszerész-
hallgatók Schulek Elemér, a magyar 
analitika nemzetközileg is nagyhírű, 
kiemelkedő személyisége, az ELTE 
Szervetlen és Analitikai Tanszékének 
gyógyszerész végzettségű professzora, 
előadásain ismerkedtek meg. Intézetének docense, a ké-
sőbb világhírre szert tevő Pungor Ernő speciálkollégiu-
mán ismerkedett meg Tóth Klára a korszerű, műszeres 
analitikával, majd gyakorlatban az egész tudományos 
pályafutásán végigvonuló témával, az ionszelektív 
membránelektródok kutatásával. Amikor Pungor Ernő 
1962-ben a Veszprémi Vegyipari Egyetem Analitikai Tan-
székének professzora lett, a friss diplomás Tóth Klárát is 
Veszprémbe hívta, ahol a tanszék tanársegédje, majd ad-
junktusa lett. Kutatómunkájában, ennek nemzetközi elis-
mertségében nagy jelentősége volt annak a két évnek, 
amit 1965 után ösztöndíjasként a Birminghami Egyete-
men dolgozott végig. Amikor Pungor Ernő 1970-ben a 

Budapesti Műszaki Egyetem általános 
és Analitikai Tanszékének professzora 
lett, Tóth Klára ide is követte. Kutató-
munkája töretlenül folyt tovább, sőt 
az kiterjedt a kémiai és bioszenzor-
kutatás újabb területeire is. Az elért 
tudományos sikerek megalapozták hi-
vatali előrehaladását egészen a pro-
fesszori kinevezésig (1991), majd 
2003 és 2006 között az MTA-BME 
Műszaki Analitikai Tanszéki Kutató-
csoport vezetői posztjáig. A kutató-
csoport professzoraként idősebb korá-
ban is nagy lelkesedéssel folytatta a 
kutatómunkát. Tudományos hagyaté-
ka több mint kétszáz folyóiratcikk, két 

könyv, tizenkét könyvfejezet és tíz szabadalom.
Töretlen volt előrehaladása a Magyar Tudományos 

Akadémián is: 1970-ben nyerte el a kandidátusi, 1991-
ben az akadémiai doktori fokozatot, majd 1995-ben a 
levelező, 2001-ben pedig a rendes tagságot. Hosszú időn 
keresztül elnöke volt a Kémiai Tudományok osztálya 
Analitikai Bizottságának.

A tudományos kutatás mellett az oktatás is nagy sze-
rephez jutott életében: nagyszámú egyetemi diploma, 
doktori munka témavezetője volt. A hazai és nemzetközi 
tudományos közéletben való aktív részvételét mutatja, 
hogy hosszabb ideig elnöke volt az oTKA élettelen Ter-
mészettudományi Kollégiumának, tagja az IuPAC Anali-
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tikai Kémiai Bizottságának. Számos kitüntetése közül ki-
emelkedik a 2000-ben elnyert Széchenyi-díj.

Tóth Klára tudományos pályafutására való visszaemlé-
kezés után következzék itt néhány szubjektív gondolat. 
Egy kitűnő ember, nagyszerű tudós elvesztése mindig 
nagy szomorúsággal tölti el a hátrahagyottakat. Ehhez a 
szomorúsághoz ebben az esetben hozzájárul még a ma-
gyar gyógyszerész-társadalom szomorúsága: Burger Kál-
mán és Nyiredy Szabolcs elvesztése után Tóth Klára volt 
Akadémiánk utolsó gyógyszerész végzettségű tagja. Bár 
tudományterülete nem volt közvetlen része a gyógysze-
résztudományoknak, kutató- és oktatómunkájában min-
dig nagy szerephez jutott gyógyszerész végzettsége. Ak-
tív tagja volt Akadémiánk Gyógyszerésztudományi 
Komplex Bizottságának. Ilyen vonatkozásban is nagy űrt 
hagyott maga után. 

Végül néhány szó, Tóth Kláráról, az emberről, a barát-
ról. Nagyszerű tudományos eredményeivel látszólag el-
lentétben, végtelenül szerény, halk szavú, melegszívű 
ember volt. Lehet őt „anti-karrieristának” is nevezni, hi-
szen mindig jobban érdekelte az éppen végzett kutató-
munka, mint eredményeinek gyümölcsöztetése karrierje 
építése céljából. Elérzékenyülve gondolok vissza a Vele 
folytatott négyszemközti vagy szélesebb körű tudomá-
nyos megbeszélésekre, ahol a szerényen, halkan elmon-
dott tudományos szöveget, érvelést mindig kísérte a rá 
jellemző finom mosoly és néhány mély emberséget, sze-
retetet mutató szó.

A kiváló gyógyszerész, tudós és ember emlékét tiszte-
lettel és szeretettel megőrizzük.

Görög Sándor
akadémikus 

FIATAL GYóGYNövÉNYKuTATóK FóruMA

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynö-
vény Szakosztálya 2014. február 14-én rendezte meg 
első alkalommal a Fiatal Gyógynövénykutatók Fórumát. 
A rendezvény a szakterületen tevékenykedő, PhD foko-
zattal nem rendelkező kutatóknak nyújtott lehetőséget 
arra, hogy bemutassák kutatási témáikat és eredményei-
ket. A fórum lehetővé tette, hogy a gyógynövénykutatás-
sal foglakozó fiatalok egy, a konferenciák formalitásától 
mentes rendezvényen nyerjenek bepillantást egymás 
munkájába.

A fórumot a Gyógynövénykutató Intézet (GYNKI) bu-
dakalászi székházában rendezték. A részvétel, a GYNKI 
nagyvonalú támogatásának köszönhetően mindenki szá-
mára ingyenes volt. A 23 előadóval együtt összesen 76-
an – köztük a témavezetők és az előadókat delegáló inté-
zetek vezetői, valamint az érdeklődő kollégák és dokto-
randusztársak – vettek részt a rendezvényen. A három 
szekcióban megrendezett előadónapot Csupor Dezső, a 
szakosztály elnöke nyitotta meg. A szekciók levezető el-
nökei Kiniczky Márta, a GYNKI fejlesztési és minőség-
biztosítási igazgatója, Vasas Gábor, a DE Farmakognóziai 
részlegének vezetője és Máthé Imre, az SzTE Farma kog-
nóziai Intézetének emeritus professzora voltak.

A rendezvény sikere azt igazolta, hogy a kezdeménye-
zés elérte célját. Az előadások pillanatképet nyújtottak a 
hazai gyógynövénykutatás teljes spektrumáról, amely 
örvendetesen színes: megtalálhatók benne a gyógynövé-
nyek termesztésétől a botanikai, fitokémiai vizsgálatokon 
át a farmakológiai vizsgálatokig mindazon kutatási irány-
zatok, amelyek napjaink nemzetközi kutatásait is jellem-
zik. Az előadók 8 felsőoktatási intézményből (Budapesti 
Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis 
Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Szolnoki Főiskola) 
érkeztek, a társszerzők között több egyéb intézmény, köz-
tük külföldi kollaboráló partnerek is megtalálhatóak vol-

tak. Az idei tapasztalatok alapján kívánatosnak tűnik a 
folytatás, hiszen ez a rendezvény nemcsak a szakmai 
érdeklődés szélesítésére, az előadói rutinszerzésre és a vi-
takészség fejlesztésére adott lehetőséget, hanem a szak-
mai és baráti kapcsolatok építésére is kiváló alkalom volt. 

Az előadónapon az alábbi előadások hangzottak el:
 − Varga László, Zámboriné Németh Éva, Sárosi Szilvia: 

Gyűjtési idő és kivonatolási mód hatása a kereklevelű 
repkény összes-fenol tartalmára,

 − Váczi Rebeka, Schneider Szilvia: Gyógynövények 
mikro szaporítása,

 − Tóth Anita, Tóth Gergő, Kéry Ágnes: Fenoloid összeté-
tel és in vitro antioxidáns hatás összefüggése Kárpát-
medencében honos Lysimachia fajok kivonatában,

 − Szűcs Zsolt: A Plantago lanceolata bioaktív vegyülete-
inek metabolizmusa növény-asszociált fonalas gom-
bákkal,

 − Sólyomváry Anna, Mervai Zsolt, Boldizsár Imre: 
Lignánok a fészekvirágzatúak családjába tartozó fajok 
terméseiben: Leuzea carthamoides (Willd.) DC vizsgá-
lata,

 − Roza Orsolya, Ana Martins, Csupor Dezső, Hohmann 
Judit: A Cyclopia genistoides xantin-oxidáz gátló 
hatásának vizsgálata,

A résztvevők egy csoportja, az első sorban  
Dános Béla és prof. Hohmann Judit
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