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Tiszte lgés Rácz István profes sor emeritus
ötvené ves gyógy szerés zi pályája emlék ének
,;Ha nem ak__arod, ftogy lia[álod után rögtön
e[fefejtsenek, új o(yan do{go!@t, ame(yef(s;t
érdemes o[va.sni, Vaff!f tégy do[gok__at,
ame(yeK;ől érdemes úni"
(Benjamin Franklin)

_Az Acta Pharmac eutica Hungari ca ezen tematiku s
kÜlönszámával egy kimagas ló egyénisé gre emlékezünk, a 73 éves korában , 2006. október 27-én elhunyt proj dr Rácz Istvánra, a gyógysz erészeti
tudomán yok doktorá ra, aki a Semmel weis Egyetem Gyógysz erészeti Intézeté nek volt korábbi igazgató egyetem i tanára
A legtöbb magyaro rszági gyógysz erész, pályája
valamel yik szakasz án találkoz ott Rácz projesszm
úrral. Akik személy esen ismerték úgy emlékez nek
rá, mint egy előretekintő kutatóra , inspiráló erőre,
aki a jövő kutatóié rt mindig síkra szállt Rácz István
professz or úr neve mellett tucatnyi szám jelzi és
fogja jelezni, hogy e név viselője dicsőséget szerzett
a Semmel weis Egyetem nek, gazdagít otta az egyetemes tudáskin cset
Mint intézetvezető, azok közé tartozott , aki ha
felcsillan ni látott egy fiatal tehetség et, vagy előre
mutató egyéni kezdem ényezés t munkatá rsaiban,
hagyta kibontak ozni azt Számos tanítván yát indította el a tudomán yos kutatói pályán, így többen
jelentős karriert érhettek el
Rácz István professz or úr alakja meghatá rozó
volt mind a magyaro rszági gyógysz erészkép zésben, mind a magyar gyógysz erészeti tudomán yok
egészén ek fejlődése terén, aki 1956-tól 50 éven át
volt egyetlen munkah elyekén t a 72 éve alapított

Gyógysz erészeti Intézet munkatá rsa, 18 esztendőn
át 1980 és 1998 között tanszékvezető egyetem i
tanárkén t igazgató ja, néhány éve a Semmel weis
Egyetem professor emeritus a
Két cikluson keresztü l, hat éven át, 1990 és 1996
között volt a Gyógysz erésztud ományi Kar dékánja
és a Kar Doktori Program tanácsán ak elnöke Sohasem téveszte tte szem elől, hogy a szakemb erképzés ,
illetve a továbbk épzés alapvető feltétele és meghatározó ja a tudomán y és a jövő fejlődésének
Dékánsá ga idején forrott ki a gyógyszerészképzés
mai, ötéves formája, amihez személy e is jelentősen
hozzájár ult A Gyógysz erésztud ományi Karon több
kötelezően választh ató tantárgy oktatását indította el,
mint például a „Nagyipari gyógyszer készítési műve
letek és eljárások", valamin t a „Gyógyszerinnováció"
című népszerű tárgyaké!, számos külső előadó meghívásáva l E sorok írójának is ebben az időszakban
vált a nevével jegyzett „Bioanalitikai módszerek a farmakokin etikában " című tárgya, kötelezően választhatóvá A két dékáni periódus a alatt három sikeres
FEFA pályázat elnyerésével tudta segíteni a Gyógyszerészt udomán yi Kar műszerparkjának fejlesztését
A PhD képzés területén több kurzusn ak is vezetője volt Az általa vezetett „Korszerű Gyógysz erésztudo mányok PhD Program ", 1993-ba nnyerte
el az akkredit ációt
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Korszerű szemléletet tükröző könyvei a gyógyszer-technológia, a gyógyszerformulálás, a gyógyszerstabilitástan és a biofarmácia oktatásának
fontos hazai mérföldkövei. A szegedi társkarral,
Selmeczi professzorral közösen készült, több kiadást
megért tankönyve, több generáció oktatását segítette Büszkék vagyunk, hogy a gyógyszer-technológiai és biogyógyszerészeti kutatásainak eredményei mind hazaí, mind nemzetközi elismerésben
részesültek Legfőbb tudományos kutatási céljai
a gyógyszer-technológia és a biofarmácia azon
területeihez kapcsolódtak, amelyek a gyógyszerek
optimális biológiai hasznosíthatóságának megvalósítását, szabályozott hatóanyag-leadású, illetve különféle retard készítmények kifejlesztését szolgálták Az általa megtervezett, illetve kidolgozott
gyógyszer-technológiai eljárások alapján fejlesztett,
korszerű gyógyszerkészítmények Magyarországon
és külföldön is forgalomba kerültek, több közülük
ma is a gyógyszeres terápia részét képezi Tudományos eredményeiről több mint 200 közleményben számolt be magyar, német és angol nyelven,
számos szabadalom kidolgozója, társszerzője Rácz
professzor úr tudományos életművének összefoglalását külön publikáció méltatja
A szakmapolitikában mindig tevékenyen vett
részt, tagja volt számos hazai és külföldi tudományos grémiumnak Az MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztályának évtizedeken át volt az elnöke
Görög Sándor és Magyar Kálmán akadémikusok mellett, részt vett az MTA Gyógyszerésztudományi
Osztályközi Komplex Bizottságának létrehozásában, melynek 3 évig elnöke is volt Tudományos
munkásságáért és tudományszervező tevékenységéért számos kitüntetésben részesült Több egyetemi kitüntetés mellett, a Pharmacia Alapítvány
Életmű Díjának és a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjének tulajdonosa
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Emberi magatartása, munkatársaihoz való közvetlen, őszinte viszonya, valamint kitűzött céljaínak
elérésében való eltökéltsége és kemény céltudatossága voltak azok a tulajdonságai, amelyek alkalmassá tették mind a Gyógyszerészeti Intézet, mind
a Gyógyszerésztudományi Kar hosszú időn át való
vezetésére.
E sorok ilójának nagy megtiszteltetés, hogy Rácz
István professzor úr emlékére, mint késői intézeti
utódja, szerkesztheti, mint vendégszerkesztő, ezt
a különszámot A Professzor Úr széles körű tudományos aktivitásának és széleslátásának megfelelően,
több tudományterületről kértük fel, három egyetem
több intézetének pályatársát, kollégáját és tanítványát, a tudományos emlékszám publikációjának
jegyzésére Nagy öröm számomra, hogy a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának
három intézete, a Szegedi és Debrecehi Tudományegyetemek Gyógyszertechnológiai Intézetei és az
ANTSZ Intézete, 11 magas színvonalú kéziratával
tiszteleg Rácz István emeritus professzor emléke előtt
Az ötvenéves oktatói pályafutás talán legbiztatóbb
eredménye, hogy ebben a tematikus különszámban
is, számos nagy tehetségű fiatal gyógyszerészkutató
prezentálja nemzetközi szintű eredményeit
Teljes szívemből ajánlom mindazoknak ezt a tudományos emlékszámát az Acta Pharmaceutica
Hungarica-nak, aki szeretne emlékezni Rácz István
professzor emeritus 50 éves szakmai pályafutására,
a Kar, egy most lezárult jelentős korszakára, valamint arra a szeretetre és megszállottságra, amit
a gyógyszer-technológiai és biofarmáciai kutatás
területén ránk hagyott.
Kedves Professzor Úr~ a pályatársak, a barátok és
a tanítványok leginkább Cicero szállóigéjével emlékezhetnek méltóan: „A holtak életét az éló'k emlékezete őrzz"

Prof Klebovich Imre

