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Ötven év a gyógyszerészi kén1ia, a gyógyszerészet szolgálatában 

Bes:é/getés c/J: .S':ás: Gyórgy prl~/C:ss:orra/, a Társaság t•o/1 e/nökét·e/ 

Proj~·ss:or (/r.1 E:t o hes:élgetést s:iilelésének 75. 
e,/hrdulója alkahnáhól s:er\·e:te a Gyágys:erés::et 
s::erkes:1á.1;ége. a111ely lapnak éFti::edekke/ e:e/61/ J'ele
liis s::erkes:ti~je is ,·olt. E:ért a:::/ s:ere111é111, ha elős::ör 
életének o: élefr{~j:; \·onatko:áscrh·al .loglalko::nánk. 
E:::en hcliil is a::::al ke::de11é1J1. hogy JJ1egkérde:::eJJ1: ho
gyan és 111iér1 keri;/f a pályára? 

.~\ gycrckkoron1 és az i!Júkoron1 nagy részét 
Túpióbicskén tültöttctn. ebben a Pest n1cg1'ei ötezres 
lélekszútnú üiluban. Ott \"olt egy. 111ai Crtclcn1bcn \'éve 
is nagy forga!111ú patika. a111cly a szo111széd két !~ilut. 

tchút Túpiósúgot és Púndot is e!!útta .. ~\z alatt a l-+·-15 
év alatt. a1níg (.)tt lak1an1. két gyógyszcrCsz1 is 1negé!~ 
tcn1. an1it ott !útta111. az \'a\óban in1ponúlt. Ez a patika 
az élctc111bcn !1)-'on1ot hagyott. Ehh.:z túrsult any~í111 un
szolúsa az egészségügyi pólya !"elé. l.\z érettségi utún -
Kölcsey· Ferenc gi1nnúziu111. Budapest. 1946 - ennek 
ellenére. külünbözö f~1ktorok hatúsúra, clöszür rnégis 
az orvosk~1rra jelcntkeztc1n. Dc - és 111ost 111úr azt 
11101H.lhatonL hogy szerencsére - nc111 \'ettek !'cl. Ezutún 
autószereló inas lctten1. van is egy segédlcvclern c1T(i\. 
s aztún dönteni kellett: autószerclö leszek. \'agy pedig
len 111egyck az egészségügybe. Felvételi \·izsga nélkül 
jutotta1n be a gyógyszerész karra 1948-ban. 

A.ik 1·0/ruk o runirá 111es1crci. akik scgí1c11Ck a grrigy
s::crés:i gondolkodLÍS <.:.\. s:c11ilélc111u)J kiolakí1ásúho11'.1 

.~\z akkori gyakorlat szerint a n1úsodik é\·ct gyógy~ 
szcrtúrban t<Ht{ittiik. a111i ügydüntönek bizonyult. .'.\z 
akkori Landler Jenö (111os1 lstvún) úton \é\·ó patikúban 
\'oltani gyakorlaton. ahol ~1 \·czctö - Benedek l-í.1ro ap
ja - ízig-vérig gyógyszerész \'Olt. :-\z en1\ékein1 111ég 
n1a is sokszor \·issza\·isznck oda. ahol a rnunka é!
n1ényszcrü. a betegekkel \'aló kapcsolat pedig 1nindcn 
\'Onatkozúsban példaértékü \'Olt. '.'v[ég arra is c11110k
szcin. hogy ininck n1cnny·i \·olt a n1unk~H.lija. 

:
0
\ n1eghatúrozó azonban /'"(;glz .'/1110! pro!Csszor úr 

\'Olt. l,Iarn1adé\'CS koron1b~1n. tehút 1951-bcn folyt n1úr 
az \'. gyógyszerkönyv szerkesztése ~s cngcrn. 111i111 
hallgatót bc\·ont a 1nunkúba. Egy társa1nn1a\ apró kor
rekciós 111unkúkat kellett végeznünk. Ennek kapcsán a 
Schulek intézet küny\·túróba jártunk ncgycdé\·cs ko
runkban is. ahol akar\·a. ne111 akarva. hallhattuk a 
5'chu/ck 1~·1e1111.,,;r prof'csszor úr últal \·ezetctt szcrkesztl1-
bi;:.ottsúg beszélgetéseit. an1c!ycknck tlibbck között 
1 "t)gh .-lntol. Huyer /.\·t1·ú11 és !\.ar/01·ir:: Lás::hJ \'o\tak a 
111cghatúrozú résztvcYÖi. Ez szintén nagyon ko111oly 
irúnyító tényczö \'Olt. [~s ncgyedé\'es koroinban - 1nég 

diúkként - Végh professzor úr 1ncghívott az intézetébe 
oktatónak. 1952. 1núrcius 1. óta vagyok stútuszban, ho
lott a dip!on1út csak 1952. júniusában kaptuk 1neg. 

Akkor e: a: inté:::el nagyo11.fia1ol l·o!1? 

Az Intézetet 1949 októberében alapitottúk, a Szer
\·es és Gyógyszerészi IZén1ia Intézetböl vúlt ki. niint 
önúlló egység .. ~\111ikor ide kcrülte1n. négy uktató volt 
itt. az ütüdik \'égh professzor úr \·olt. i'vlég egy labo
rúns és egy takaritó tartozott az lntCzct ú\lon1únyöba. 
1952-tö! kezch·c tchút köz\·etlcn küzc\röl !úthattan1 azt 
a 111unkút. an1i1 1 ·(;gh professzor úr \'égzctt. Ö \'Olt az 
alapító igazgatója ennek az intCzctnck. a t'cladata olyan 
szcr\·czö és építön1unka volt. an1irc a n1ostani körühné
nyck közütt egyetlen egyetcini intézet életében sincs 
szükség. Lényegében a nu!lúról kczdödütt a tananyag 
111cgírúsa. n1ert a Szer\·cs és Gyógyszerészi Ké111ia In
tézetben csak a szervetlen gyógyszcrvcgyülctekröl ké
szült cl az írúsos oktatúsi nnyag. Jegyzetet jegyzet utún 
írtunk. és azt kell 111ondj~1111. hogy n1ag~yarorszúgi vi
szonylatban ekkor türtént 1ncg elöször a szer\'CS 
gyógyszer \·együletck gyógyszerészi kéiniai szen1pon-
1ú összefoglalúsa. Tünc1n~nycs gyorsasúggal. két-hú
n1111 é\· alatt készültek e! a jegyzetek. 

{Jn'./í.'S/,;:11r {'r.' ;\fi/.\'Cll SflÍ!iiS::bu11 kcrii/! u: /11tC::cl
flc L;S !1ogyu11 o!t1k11/1 u: clú1nc11crcle u rongh;trán? 

Ciyakornuki stútuszban kerülte111 ide. késöbb tanúr
scgCd !ette111. :\n1ikor a gyógyszerészdoktori értekezést 
n1úr e! lehetett készíteni - ez l 960-ban volt. inert azt 
rncgcll)zöcn púr évig 11cn1 \'Olt erre lehetőség-. akkor 
kaptan1 1neg az adjunktusi kinevezést. A.111ikor pedig a 
kandidútusi értckezésen1 elkészült - 1969-hcn -, akkor 
!et1en1 docens . .:\ kén1iai tudon1únyok doktora érteke
zést 1900-ban \·édtc111 n1cg, dc 111ár 1972-bcn - VL;gh 
prof~sszor úr javaslatúra, aki 1962 és 1972 között volt 
dékón - kineveztek dékúnnú. l~s csak két é\·vc! késöbb. 
tchút 197-J.-ben \'ettcn1 út professzori st{ttuszban az In
tézet \·ezctését. Utódon1 a tanszékvezctésben 1994-t()] 
.\'os:ál Bl;lu professzor úr. 1997-tül professor crneri
tusként dolgozon1 az fntézctben. ahol i1nn1úr több. 111int 
50 évet tültüttein cl. 

."\ pro!'csszori kinevezést úgy kaptan1 111eg tehót. 
hogy 111ég nen1 készült cl a tudo1nány doktora értckczé
se111. Ezért tartot1an1 clcngcdhctct!ennck. hogy azt a 
kettös - tanszékvczetöi és dékúni - funkció 111cllr.::tt is 
111iclőbb clk0szitse111: hogy ez sikerült, elsösorban an
nak küszönhctcn1, hogy· rnint tanszCkvezctö profesz-



L 

2002. dcce1nbcr GYÓGYSZERÉSZET 725 

.·L: 1l/GFT elnöksége !991-J99j kii<.Ötl. Balról proj: dt: Görög Sándor, fh: Éc"\V Zoltán, proj: ,)::ás;: György. 

proj: th: J lnc;:e Zoltán. prt~l fh: :lle;:ey Gé::a. th: Stens::ky Ernl! és proj: tb: Lipták .Jó::se.l 

>/\l!ll;ik. n;1gy.szcrli hútuL'1Lúgo111 \·u!t. .\lus1 c"..;upún ki

\·;'ilú hc!yL'l\c:-;i.::!111ct c1nlítcn1. l~t!uit·s .\fihtí!yt 0.s l:hiny,_Ji 

1 LTci/. ~iki ~!t:\·11~1 n1L'ghalL \"a!a1nin1 f-lil/lfi ( )rr(ír. 

F'n~(ess:.(lr ('r.1 1:·111h'ks:.ík /Jll;g u doktori diss:.t'f'flÍ

L'Ú!jú11uk (/ {L;lllt!júru L;.I. (/ L'ÍlllL;l'C.'' 

:-\ tén1újúra biztosan. a punto.s cíinén gondolkod

nl1!11 kcllL'lh.'. ! lg(!! l-r\.'agL'n:' !Clhaszn(dúsú\·a! gy(igy

:-;zcr111ulcku!úk. így példúu! ~1 rcnobarbitúl új. _iodpn1c1-

riús n1cgha1ú1\1zúsa \\1lt a n1cgoldott l~ladai. Sc/111/ek 

prorc:-;sz\l!. ny{.1111ú11 n1úr isn1t:rt \'l1ll a hig~1ny( l I J 

_iod(l111etriú~ 111éré:-:e. innL'n szúnn~!i'.Utl az iitk·t. 

/"s 111i \'i 1/1 u ki111diduuíru. !lll!id u 11u.<..:ydokruri diss::.cr

Iti,·irí fl;/Jil(flf:' f::_::_L•/ t'gi"iiff !1t1Jd kL;rJc:.:.('I// ///Cg. !iO,":{\" /l/

du1J/(Íl/_\'(I_\" 1111111kúss,Í.':.!.JÍ11ok 111i n1/r u:. c/sr'id/cgl's fLTL'flt<' 

:\ Lc1ndidc1tlirc1 is cdkahiid-ana!itíkai n1unk'1 \'(Jli. 

Fgy higanyku1nplex. :t \!ayL-r-reagL'n:-i né\·en i:-:111ert 

jodun1crkur~"it ú_i. g)\.1gyszeranali1ikai l'clhasznúlús~·i\";d 

f'ugl a lk\ 1zta111. 
:\ kandid~úusi lTtekczésen keresztül jutl1tta111 L'l a 

1ud\l111ónyPk duLtPr,1 énekczésig. l'.bbi.::n :-;ikcrü!1 a/ 

a!kah1id( ;!ln i 11 )-j llt.!( in 1erkurút rcakciú ineL·han izn1u;.;út 

is rL'ldt.:rÍlC!h:!1L .~\ disszcr\[1cit1 tartaJina fo]ytún. búr 

sc1n111i kifug~·is\1111 nc111 lett \·l1!na a gy('igyszerészi 1udo-

111únynk dPktPra L·ín1 el!cn. <l ké111iai tudPtnúny duktlira 

ci111et nyL'rte111 c!. 
\lindhún11r1 értekezés jelcntlis 111ennyis0gü kro1na

t1.igrútlút 1an,i\111a1utt. [)e ill \"Íssza kc!! 111e1111i J 95 l-ig 

és A.-cu'i·c.\1·.1· (1:i·("í1g_1· pnd'cs::z()r úr ~dakj~'iig. ;:!l\i ;1bban 

:iz id\'ibcn HudapL'sten a Ciy,·igyszer0szcli l ntézc!bcn 

\·olt 1.h1ce11s. \'c!e harnu1dé\'l.';: ha!lgatúké111 kcrültern 

kapcc:\il:!lb;i. :\nliktir n1cgtudta. hugy a Ciyt'1gy;.;zerés1.l 

Kl'r11i:1i !n1~·1t:the k1..Tü!lik, ~1zt a tanúc;:ol zidL:i. hllg)' :1 

papírkn1n1:l!11gr:"dlú\'~il r,1g!;i!kozzar11. ;i111i az ~)se (! 

llhlStan i kroinatogrú fiúknak. .\![1r \ lJ-t-J.-ben kita!ú l t;"1k 

ezt a n1ódszcrt. dc \lagyarorszúgun akkor 111ég új 0.s 

rc!futt'i dult1g \"u]t. .~\z Intézetbe kerülVL' 111egrug;H.lt;1n1 

;1 tanúcsút. és a prokainban a para-aininu-benzoesa\· 

:-;1.en11ycz0.s ki1nu1atúsú1 papirkl1n11atogrúfiús 111ód.szer

l\.'! han1ar sikerült nlt.'goklanon1. EZZL'I Intézctlinkb1..·n 

elindult egy újabb és a inai napig is t1:1rtó t0inatcrü!ct. a 

kron1a1ogrúfia kutatúsa . .:-\ n1ai napig is .:zt csinúlonL :'·\ 

kb. 23() tudo111únyos do!guzatuin nagy többségi.:: kro-

1na1ogrúliús területen született. PcrSZL' a papirkro111a

tugr~i!li:íblil n1ég az (i\\'t:nes é\·ckbcn \·ékonyrétcg-kro

rnatogrút!a !ett. a hat\'anas é\·ck hoztúk a gúzkro111~1tog

rúfiúL késl.)bb a nagyhatékonysúgli kro111atogr{di~'tL ;1 

1 !PLC--t. an1i1111ost ís csinúlok. 

J ·t:ph prol'c.s.szll!. úr ncn1 \·utL stít ncn1 is lett soha 

kron1atogrúfu.s. dc egy igen széles !{ttJ.'lkürlí. nagy 111ü

\·e!1ségü i.::n1bL'r \·olt. akit az elsiik kl\z0 lehetett snrolni 

~1 klass1.iku::-: 111l'1\"eltség 11.::kintt:tében i:-:. () ezt a h:\·é

kenységcl cgyérteln1ücn tún1pgatta. () irúnyította rú a 

!igyelrncinct arra is. hugy a C:iyúgyszcrészi K.0iniai In

tézetben a gyógy.szeranalitikának zli1111nc! gyógys;:cr

kiiny\·i analitikúnak kell !cnnie. n1crt az Intézel részt 

\·esz a gyógy.szerküny\"ck .SZL'!"ke:-:1:téséh1..·n és az anali

tikai n1ódszerck kid(dgozúsúban. -rehút én is ezen a te

rületen inüküdtL'lll cll.Jszür: a k1\11natogr~ítia gyógy

szerana!itikai. gyógyszcrküny\·i ann!itikai alkaln1azú

sú\"al f'oglalkuz1an1. S ha ezen hL·lül egy területet akar

nék 111u1H.lanl. ald\l1r ialún az ÍPnpúr k0pzC;.;cs nagy

!í~1tékonysúgú f"olyadékkron1atogrú!ia lett ~iz a terület. 

a111clyikcn a !egtübb inunka Cs ercd111ény szülctclt. 

1·;,.;g/1 pn_l!'esszor n1e111alit~·1súra az is nagyon jellen1zlí 

>:(1!1. h1.1gy in{u· akkliL a111ik<Jr H knJn1~1h1grú!ia 1nég na

gyDn gyi.::rckcip(ibcn j~·1rt. betettük azt az oktatúsi tt:n1a

tikúba, n1en !útta a _iüviijét Cs !'l1n1usnak tartult~l. 

S?.ú1nu111ra 111érr(i]dkö \·nlt ! 91~~. a111lkur r.:!kczd1c111 

a gúz- és lényegében a nagyhat0kPnysúgú !(ilyadékkro-
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111atogrú!iát. ;\kkor 111ég dékún és tanszékvczctö vol-
1an1. dc \·isiting professorként el tudtan1 111enni fCJ évre 
az USA-ba (Richmond, VA; DepL ol'Med, and Pharm, 
Chcn1istry). aini igen sokat jelentett. Ne1n voltunk 1núr 
nagyon t:!n1c1radva a Gyógyszerészi I(én1iai Intézetben 
sen1 a n1üszerezés, scin a szernlélet tekintetében, dc 
\lirginiúban dolgozta111 először szán1ítógéppel, an1ikor 
n vendéglütón1, /{icr professzor n1úr igencsak jól is-
111erte ezt a technikát. Egy kongresszuson találkoztunk 
és abból eredt ez a kapcsolat. A n1ár e1nlitett jó hútor
szúg tette lchctövé, hogy hat hónapra el tuclta1n n1enni 
nyugodtan. hiszen a tanszék és a kar irúnyitúsa is jó ke
zekben 111arndt. 

/-/add ki:rde::c1n 111cg. ho,'.J.1· cgyr('s:t u kro111a1ográ
jiánuk, 111úsrés:r u gy<Íf;ys:crL;s:i ké111iának - a: utóhhi 
i:gotjohbun - Ön s::crinl 1niZren lcs: ajó1·r!fc? Lc/let
c 1·u/u111ir sejteni 1·ogy fúrni cbh/í/? 

l !add J~lcljck a k0rd0s é'ln últal is izgalt11asabbnak 
tartolt n1ús1..ldik részére. Ez egy· nagyon idöszcrü kL·r
d·.~s. :Vlcrt 111ég a gyógyszerészi ké111ia fog.a\0111 tartaln1a 
sen1 egységes. 1-lc!ycnként példúu! gyóg)'SZerké1niúnak 
n101H.ljúk. dt: ncn1 ugyanazt értik alatta. 111int 111i . . !\ vi
!úgban talúlkozunk a 111cdicina[ chcn1istry. illetve a 
pharn1accutical chcn1istry vagy a pharn1azcutischc chc
n1ie kifejezéssel is. 

Szerintünk a gyógyszerészi kéniia egy olyan stúdi
un1. aine!y 111agóba foglalja a gyúgy·szcrészhallgatónak 
szükséges szakirúnyú kéniiai isn1crctekct. Ebben ben
ne van a gyógyszeranalitika és a gyógyszcrkCn1ia. 
ainely utóbbiban tübbnyirc a szcrkczet-tulajdons;:igok
hatús összcll1ggesckkcl foglalkozunk. Szegeden pCl
dúul. dc tlibb helyen kü!földün is a gyógyszernnalitika 
()k\atúsa külön tanszéken ro!yik. és gyógyszcrkén1ia 
né\·en ok1atjúk azt az isn1crclanyagot, an1it n1úsodjúra 
en1lítetl<.„'1n. 

„J: !nTt;::crhcn t': d kcffr'ís id1..'11titás hogyan kl;pc::ú
dr'ilf lv? l (1/ruk kiilr:i11 111u11kucso;iortok, {/lllC/yck cls6-
sorhu11 u:: unulirik.1.Íl'u!./oglulko::tak L;s 1·0/rak 0~1·01u>k, 
0111cZrck u s:crkc:cr-hurás iiss::L:fiiggl;sckc! 1·i::sgálták'.) 

1 ·L;g/; prot'cs.'.\zor úr. 111int a \Vinkler iskola eg~{ik tag
Jil. az alkal!nazou gyligyszcrnna!itikút tnrtotta elsősor
ban fontosnak. [)e 1974-bt:iL a tanszék\'ezctö Yúltós 
idején n1úr \·ilúgos \·olt. hogy (í is cgyctért a gyúgysze
r0.szi kt'.111ia tartalnli bö\'ítCsl:vel. IlC\'CZetescn azzal. 
hogy a gyógyszcrkén1ia c!en1eit be kell cn1elni ~1 stúdi
un1ba. Ezt a \·i\úgban \·égben1cnö fcjlödés is indokolta. 
[)e ezt n1egcllizlien. 111úr <1 hatvanas éyekbcn !ClvctL't
tük. a111ikor a tanköny\· írúsúnak a gondolata érlc](ídütl 
~s ebbe Takúcs :\li/JlíZl·t és engc111 is be akart \·onni -, 
hugy ilyen irúnyban kellene b(íviteni a gyóg~vszerCszi 
ké111iút. ej ezt a 1negközclitést olyannyira t<ín1og,1tta. 
hogy a Gyúgy·szerészi ké111ia tankönyv elsö kiadús~1111úr 

ebben a szc!lcn1ben készült. annak ellenére, hogy akkor 
a tanszéken túlnyon1órészt olyan 111unkatúrsak dolgoz
tak, akik elsősorban a gyógyszer aníJ.litikút inüvelték. 
.~\z itt dolgozó cn1berek zö111111el gyógyszerészek voltak 
és korábban olyan képzést kaptak, a111i szerint a gyógy
szerészi kéinia n1ajdnen1 teljes egészében gyógyszer
analitika volt. S ezek az en1berek elkezdték képezni 111a
gukat. hogy a biológiai irányú túrgyakban - elsősorban 
az élettanban és a hatóstanban, vagy ha rangsorolni aka
rok, akkor a hatústanban és az élettanban - újabb isn1e
rcteket szerezzenek. Ilyen elözn1ényck utún született 
n1eg a gyógyszerkén1iai \·onatkozúsokat is tartnh11azó 
tankönyv. Bioké1niúbó! nen1 volt szükség külön képzés
re. n1crt 111egvoltak azok a kén1iai alapjaink. an1clyck 
szükségt:sek voltak ahhoz. hogy a biokén1iai vonatko
zúsokal szerepeltessük a köny\·ben. 

.~\ gyóg.yszcrészi kén1ia kitetjesztésévc! összefüg
gésben \'Olt n1ég egy lényeges vú!tozús, a111it V"égh pro
fCsszor úr úgyszintén n1axin1ú\isan tú111ogatott. búr n1ár 
197..J. utún \"<dúsult n1cg. :.\z Intézetben egy szintetikus 
részlt:get is IC!úllitottunk . .s czutún n1úr a gyógyszcr
ké111i{11 olyan énele111ben is n1ÜYeltük. ahogy azt többen 
kizúrl1lag 0rtclinczik. 

\'i.sszatérve a kérdésre. én a n1agan1 részéröl úgy 
gundo!on1. hngy a gyógyszerészi kén1ini tanszék pers
pektívúja ebben a keretben képzclendö cl. Rcn1ény van 
arra, hogy az a koncepcili. rncl:y szerint n gyógyszeré
szi ké111ia összerogja a gyógyszerészetben szükséges 
\isszcs kén1iai isn1crctct. életképes !esz. iVIegnyugtató 
sz:'11110111ra. hogy· az Intézet jelenleg is ebben a keretben 
du!guzik. 

f:'liíh/i t'111/ircrrc Pr(:/Css:or ('1: hogy a111ikor hckc
rii/1 a: /11!1_;:t·fhc. 1neghotáro:ri ,·ol! o: inté:cti.fl:/olfatok 
son_iha11 a:: J ~ gyágys:crkr'i11_1·1· cf/ikés::itL;Sl;bcn \'a/(i 
rt:s:1·(;tc/. ../ kl;.ú)hhi g.rrígys:crk(J11.1·1·ck. illc11'c (1 /cendú 
!/l'o/codik c-/i')/;:(;S::ifl;Séhell ÍS Íllfl;::IJ/l;ll.l'l'Sl'll \'CS:: l"L;S::! 
u: /11tl;::c( 1 

.-\nnyihan nein \'Ú!tozutt a helyzet. hogy a gyóg:y
szerküny\· szi...·rkt:sztésnck lu\·úbbra is az euvik búzis 
in1éze1c.\·agyunk. 1-'églz prol'esszor úr tagja \~Ílt az ötö
dik gyógyszcr!·J_inyv szerkcsztü bizottsúgúnak. az inté-
1.ctben ro!ytak laboratóriun1i n1unkák .. ~\ hatodiknúl 
1 ·l;g/1 pn1JCsszor úr. Schulek Elc111ér halúlúig a szer
kesztöbizottsúg elnökhelyettese. czutún az elnöke, 
n1ajd a hetedik kiadús röszcrkcsztöjc volt. !V!agan1 a 
hetedik kiadús kCniiai albizottsúgúban \'Cttcn1 részt, és 
a tu\·úbbiakban is /'olytak az Intézetben analitikai 111un
kúk. (/J1: S:ús:: Cyr'i1gy a Ph.f~Ig \il. szerkesztésében is 
r~·s1.t \'t..:tt. n1int a szerkcsztl1 bizotts;:íg últa! felkért szak
énl:) a szerk.J Teh{1t az Intézet to\·úbbra is intCzn1é~ 
nyc'.'t..:n \'ett részt a 111unkúban. Söt. a nyolcadik kiadús 
ellikészítésébcn ,\ios:ú/ Béla pro!'esszor jelenlegi intC
z.ctigazt'-ató is szerepet vúllalt. ö a kén1iai albizottsúg 
e!nüke. 
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r !-fa u::: oktotás1 fe\'éke11_1ségre JJróbá/unk \'Iss:ae111- spektroszkópia, kro111atogrútla) és a gyügyszerk0inia 
~ fékezni, utalni szeretnék Pro_/esszor Úr korábbi 111eg- (Cotostabilitús, lipofi!itús, szintézis) területén hazai és 
S jegyzésére, cunikor azt enilítette, hogy f1.égh ,;J11tal 11ro- nen1zetközi vonatkozúsban is isn1ertté völtnk. 
['. j"csszor /ÍJ; aki bá:::is és kii11duló11011t ro!t, részben 
f~ ·Schulek Ele111érrel ÓJJO/t jó szalanai kcljJCsolatot, rész-
t; hen a H'inkler iskola n1eghatáro:::ó s:::e111é~visége volt. 

!:,,~:::az alap 111e11nyire 111eghatáro:::ó egyrészt a közös idő
s:::akban, 111ósrés:::t 11égh projCss:::or úr nyugclíjba ·vonu
lását követően? 

I(ét része van a dolognak. Egyrészt az oktatás és az 
oktató inunka irúnyítúsa az Intézeten belül Jfégh pro
Cesszor úr idejében prioritást élvezett, annak ellenére, 
hogy a tudon1ányos elisrnertséget ez nen1 segítette, és 
az cgyeten1i ranglétrán sen1 lehetett ezáltal nagyon elő
re jutni. Elsősorban a tudo111ányos n1unka vitt előre. 
I<.ésöbb a vezetése1n alatt is prioritást élvezett az okta
tó niunka. Ez a felfogás az oktató 111unka ellenőrzésé
ben, tchút a laboratóriu111i gyakorlatok látogatúsában és 
az clöadúsok 1negtartósúban is n1egnyilvünult. 

/-!add \'esse111 kö':he, his:en ennyi idö után nyugod
tan bes:é!/Jerek róla - rácu/ásul nzásho! is 1J1011dta111 
n1ár -, hogy annak idején. kö:1·etle11iil a ta11s:ék1·e:ető 
1·áltás környc!kén, 11Iint egy 111eglelzerösen sokirányú ér
dckló'déssel rcnclelke:ö és enliafl a: oktatást nellz bi::
tos, hogy n!indig o nzaga he~l·én ke:el/i lliákként a::t ta
f)(IS:taltcon, hogy a: egyik legs::er1·e:eltchh 111u11ka 
111i11d a: clátnlásokat, 1ni11d a gvakorlatokar illetúen 
c:en d tans::ékcn \'olt. Ja 111indig !ehetett s:ánlÍtani ar
ra, hogy a gyakor!otot renclben clőkés=ítik. a: rendben 
le:c~j!ik és a: értékelése is 111egt6rténik. 

lvleg kell 1nondanon1. hogy ez a közbevetés jólesik. 
inert én is így gondolo111. ha búnnennyire is objektív 
próbúlok lenni. Egy apró példát 1nondanék arra, hogy 
Vl;gh pro!Csszor úr hogyan tekintett erre a dologra, 
an1it igyekeztcn1 én is átvenni töle. A gyakorlati elöké
:-;zítöt tartó új oktatóknak az oktatói értekezleten n1in
dig elő kellett adni, hogy a laboratóriun1ban n1it akar
nak 111ondani. S ehhez többen hozzú is szóltak. Bc!ú-
10111~ hogy erre n1a nincs idő . 

. ~\ 1núsik része a dolognak - búr közvetlenül nenl 
függ össze a k~rJ(:sscl, dc ncn1 is vúlasztható cl tőle-, 
a l_,"égh professzor úr által létrehozott den1okratikus gya
korlat. .Azt n1ondjuk. hogy n1a <le111okratikus időket 
élünk. Dc ö olyan den1okratikus légkört és gyakorlatot 
alakított ki. példúul a rendszeres oktatói értekezleteken. 
an1i azóta is példa ért~kü lehet. Ennek a nyon1ni 111ég 
n1a is 111cgvannak. Ez úgyszintén hozzújúrult ahhoz. 
hogy az Intézet 19-J.9-tül tíz év alatt a gyógyszerészi ké
n1ia és a ké1niai irúnyú gyógyszerész oktatús 111eghatú
rozó hazai búzisávú válhatott, sőt európai 1nércévc! 
n1érvc is búzisa lett a gyógyszerészi ké1niai képzésnek. 
Ezen az alapon alakulhattak ki olyan kutatócsoportok, 
an1clyck crcchnényeikkcl a gyógyszcranalitikn (CD-

Anlikor ide jártanz iskolába, egy nagyon jl·iss Cs 
f:,')'akorlatilag naJJrakés:: tanköny1'bÖ/ ta11ul/1attunk. és 
a gyakorlatokho:: jegy:et is \'olt. Esedékes-e, illetve 
elökés:ítés alatt áll-e eg:r 1{i tco1kö11y1'? 

A111ikor a Gyógyszerészi ké1nia tankönyvünknek a 
negyedik, a lényeget illetően az előzőhöz képest vúlto
zatlan kiadúsa évekkel ezelőtt n1cgjclcnt, 111úr az is ab
ban az értelen1ben elavult volt. hogy az újabb gyógy
szerek túrgya!úsúra gyóg:yszercnként csak néhúny sor
ban \·olt k:hetöségünk. Tch{1t egy új tanküny\· n1cgjc
lentetésc nagyon idöszerü !enne. Örö111tcli, hogy éppen 
a Gyógyszerészet hasúbjain, Noszúl tanszékvezetö-dé
kún úrtól arról értesülhettünk (2002. 9. szún1), hogy 
több túrstanszék közrcn1üköclésével n1egkezdődtek az 
clökészületci egy új tanköny\· 1negír.:ísúnak .. ~\z orszúg
bnn ugyanis 111úr négy helyen folyik gyógyszerészi ké
n1ia oktatús. Nagyon rcn1élen1, hogy· belútható idön be
lül a tankönyv elkészül..'..\ n1agunk részéről az a törek
vés, hogy a gyógyszerészi tovúbbképzés céljaira ~ 
ugyanannak a koncepciónak n1egl~lelöcn. an1ely· alap
jún a korúbbi tankönyv készült - az egyes idöszcrü IC
jczetckct - az eddigiekhez hasonlóan - to\·úbbra is el
készítsük és a Gyógyszcrészc1bcn n1egjch:ntessük. Ez
zel is segíteni véljük a képzést és a to\·úbbképzést. 

Eddig I'églz .·lntal pr<:/'ess:or ural töbhs:ör e1nlite!
íl', cle s:óba kcriilí !\"ech·es.\~\' Gy61;g:1· 11rr!fl1ss:or úr és 
/{ier prr~/l'ss:or is. A 11111nkatársakrál is érintö!egcsen 
111cír roll s::ó, a lanítványokró! a:onhan 1nc.;g 11e1n. f{ik 
a::ok, akik a::t a s:el!e111iséget. anlit !)rr!f('ss:or (Jr kép-
1·isel a g\'(Ígys::erés:i kt;11ziáha11. nu1ruda11d1í s::inten 
kl;f''·iselik? 

Ne\·eket csak intézeti \'iszonylatb:1n cn1litck. inert 

nincs 111indcn 111ús területre rú!útúson1. Nagyon sok vc
zctö pozícióban levő einber Y~n1. aki innen n1ent cl. dc 
nen1 szeretnék. incloko!atlanul érzékcn:/ségt.:t búntani. 
;\z Intt.!zetben utódon1 idejében professzori kincYczést 
kapott és \'czctö pozícióban van Tokács11J :\,-01·úk 
/(ris::tino, aki - n101H.lhato111 nyugodtan ug:;.'anazokat 
a nézeteket vallja a gyógyszerészi k01nia tartaln1úval. 
!Cjlesztésévc\ kapcsolatban. n1int n1aga111. <Jktatús-irú
nyító pozícióban dolgozik Jó:an :\fildris docens úr is. 
akiröl ugyanezt tudoin cln1ondani. 

f{ik o:ok, okik o= cg.riilln1/ík<úlr'i 11art111.:·rck /.a·!::ii/ 
1norodondó 11yon1ot hog_1·1ak 11r<~/(1ss:o1· IÍrhan.') .\fost 
c!sásorban a kii(/(Jldi f!Ctr!11erL'ker kL;/'(le:r.:111. 

Ler111ont J{ier professzort J 9X2-böl 111ór c111lítr.:ttr.:111. 

I/erbcrt Oe!shliiger professzor vendégeként l 9K9-bcn 
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Nén1etorszúgban. Frnnkfurtban tölthettcn1 cl hosszabb 
idöt. ővele a n1ai napig cgyüttn1üködünk. Persze van
nak többen. akikkel C!!VÜtt dolgoztunk - utnlhatok co\' 
1969-es Glasgo\v-i hú~·~1n1 hón;pos tanuhnúnyútra is~~. 
de Kier és ()c/shliigcr profCsszorokkal valóban ko-
1noly. 111arndandó kapcsolat alakult ki. 

Pn:!'ess:or L/r 1i:::c11lü;l é\'Cll kcres:tiil. 1972-rú! 
JYS./-ig ,·olt a hudapesti g_1·ág1·s:erL;s:tudon1á11yi kar 
déká1y·a . . ·l: elsá t;\'ekhe11 ráadásul zígr irányholla u 
kari e/s() e111herké11r. hogy 1011s:éki elö{iár<Uának 1·0/t -

ha s:ahad igy,/'ogal111a:110111 - a_(clctfcsc. 1Vct11 oko:ott 

e:: lü11!fhktusoka1? 

1 ·1.:··g/1 pro!'csszor úr ja\·aso!t dékúnnak. Nagyon su
kunkhó! hiúnyzik a !ényeg!útó bölcsesség. dc ő igen 111ü
\'e!1 Cs !Cny·cg!útó cinber \·olt. És ezért a legkisebb nega
tív kihatúsa scn1 \·olt annak a !'ordított viszonynak. hogy 
én az e!öljúrója \'oltain. fnkúbb pnzith' kihatúsa \'olt. Ö 
szervezte bc az lntézetböl a karra annak idején !\lzin 
Lús::/1ít. aki a dékúni hi\·atal \'l..'Zetöje lett. .-\zt kívúno1n 
n1indcn dékónnak, hogy ilyen nn1nkntúrsa legyen. Túr
gya!ó készségben és gondolkodúsban is nagyszcrü volt 
aki 111cgbízhatóan lútta cl a funkcióból adódó feladato
kat. .~\ 111úr en1\itett stabil h{1torszúgnak fontos régiója 
volt a dékúni hi\·atal az élén A.-hin Lás::lóva!. Ugyanab
ban a ri.::ndszerben dolgozhattunk tovúbb a dékúni hiva
talban. ~unit \Iégh prof'csszor épített ki. ezén az a teljes 
inegelégedésére szolgúlhatott. Persze az egyn1úst \'{dtó 

dékún helyettesek (l:-odor 1:-cn„'nc. Gyr'ir?yi Sú11do1; 
Stu1111!f' G>"iirgy) is lehet övé tettt!k a n1agas színvonalú 
111unkút. dc ez n1úr ncn1 ehhez a kérdéskörhöz tartozik. 

:\lik 1·0/rok ennek a ti:c11k1_;f 1.h·nL'k u 1·e::L:r/ú 1110/Í\·u

nuli u kur l;S u: ÍlllL;:crck épitl;_\·<.;;/ien. o:: oktotúsi tcnuttiku 

j(j/cs:fl;séhcn? ;\fc~l'l'k u:ok a sorkuiuros pontok, 0111ikn:.: 
11ii111 idi'ihíl/1í l:!'h~kckrl· 1_:rdc·111cs 1·iss::,h·11ii1.H-:c:11i:! 

E:/ \·olt az ~tz id(iszak. a111ikor a gyl'g)'SZeré:szkari in
tézetek n1ellé az orvoskari int~zctck oktatúsi te\'ékcny
ségét integrálni kellett. .:-\kkor \'olt esedékes ugyanis az 
oktatúsi ten1atika refonnja és a biológiai irúnyú képzés 
crösítése. Ehhez nyih·ún\·nlónn jó kapcsolatut kellell 
kiépitcni az érintett ;:ilapintézctckkc!. tchút ;:i !!VÓl2.V

szerhatústani, az élettani. az anntó111iai. a biofiziiat0s 
a bioké1niai intézettel. ,~\ztún ezt az cgyütt1nüküdést 
kellett fejleszteni, az alaptÚn!vak és a szaktún!vak tc
n1atikújút egyeztetni. Ez ncn;~·olt ugyan lútvú~;'us, de 
a tovúbbiak szr..'.n1pontjúból is nagyon lényegesnek bi
zonyult. hugy az új tantervet. tchút a biológiai vonal 
erősítését stnbilizúljuk. 

Ezt kc!l clsösorban e1111ítencn1. nh:rt lút\·únyos rcfor-
111okra akkor ne111 került sur. Búr egyes .szaktúrgyaknak 
ajún!otl túrgyakka! \·aló kiegészítését is ekktir kezdtük 
el Cs a Gyógyszerészi I(én1iai Intézetet is ekkor költl\z
tettük {ti a 1-Iögyes Endre utcúba n Puskin utcúból. 

D1: Görög ~'iándor prr~/f!s.\";,orral bes;,élget th: S;,ás;, 
Gyiil~t.;Y pr<~/"ess;,or a-:. illGrT kö-:.gyr7lés s-:.ii.uetében 

}:.~::ck. s::erf//f V(;g/i lil"<!f'ess:or Úr ja\'lfSÍufa \'O/t o:: 
()n dt;káni ki11c1·c:ésc. A: ul<)L{jo kh·álas::tásúl illctri"en 
198-!-hcn 1·olr-e chlze: /Jaso11/cí lchetúségc. l;,,. ha igen. 
t;lr-e e::c/."1 

Itt egy kicsit \'issza kc!! 1nenni az idliben . .'\ dékún~ 
\·ú!asztús 1nechaniz111usa ugyan nen1 sokat vúltozutt, de 
a dc1nokratikus keretek túgu!tak és a tana\0111 is egyre 
inkúbb kitli!t{)dött az 1972 és 19(-)..J. közötti idöszakban . 
.\!cg ke!! 1nondani. hogy a hct\·enc:s évek elején inég 
erütcljesen rúnyonlta a bélyegét a púrtirúnyítús a kü
!linhüzö szcn1élyek je!ülésérc és \'Ú\asztósúra. 111ég ak
kor is. hn inüküdhtl a kari és az cgyetcn1i tanács. {)e ez 
az idö c!líre haladtú\'al egyre kc\·Csbé \'Olt így. I~s b<.'tr 
tl'.!jcsen cgye1értelle111 az utúdon1 111egvú!asztúsúval. 
inert '/.olai 1\·Úro~r proresszort n1axi1núlisan alka\111as
nak tartottan1 ennek ~1 funkciónak az c!lútúsúra. dc a 
karnak n1úr tübb szerepe \'olt a kivú!asztúsban és a \'Ú

!a.-;ztúsban. 111int korúbban. :\kkor 1núr szinte teljes cgC
szl>bcn oly'an \'Olt a gyakor!~ll. <unit ina csinúlunk. Nyit
\'Ún 1nost is van a leküszünö dék{1nnnk elképzelése. és 
azt közli is az érintettekkel. Én is közl\lten1a111aga111ét. 
0s egyel is 0rtetten1 az utl1don1 ki \·{tlasztúsúval. 

/:'1nlirc11c, l1og)· u pártjó1·áhogyására Cs 1ú111ogurá
SéÍru \'(llt s:iiksCg u dt;kánnlÍ 1·áius:túsako1: Litá11u n1cg-

1·0/r-c u: (·iná/láságo, 1·agy r.:_:1uls::eresen egye::tcrni kel~ 
lc'f! d n1i11dc11kori pár11·e:ctL;sscf! 

\lajdne1n teljesen l\núl!Li voltan1, nen1 kc!!ctt óllan
dl1an kik0rni az egJ'Ctcn1i púrtvezctés vélen1én\'ét. Sza
bad1Jn intézkedtünk. Négy periódust \'illeni \·:égig. És 
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/)1: Stens:;ky Ernó' a/elniikiit kiis-:,iinli 
dt: S:.tis:; György elniik 

~1z1 gondolo111. hogy ;11 a nyil vúnvaló púrtegyetCrtés. 
an1i nélkül cgy{1ltal~in ncn1 ichctten1 \'Olna dGkún, a ka
ri tanúcs többségének az igazi \'éle1nényévcl egyezett. 
r':n chben a nyugudt hitben élek. 

\agytl!l júnak .. -\z cllnúlt k~t dékúni idüszak. tchút 
~1z 1...·ln1últ halé\· knn1o!y !~jlödést hozott. an1i nen1csak 
:1bhan nyih·únu! n1cg. hogy 111enny'it festettek és tata
n11tak. hanen1 a; egyctc111i vezetés és a kari vezetés kü
zlitti kapcso!a1ban i.--. / ·i11c:c Zoltú11 dékún úr ko1nn1u
nik;'1cil1.-.; ké.-.;zségc 111intaszcrü volt ílycn értclen1ben. és 
cz a kar cr(\:-;(\dését crcdn1ényczte. 

1\·ririk11s i1kís:uk/1u11. 1991 ,.L;gl;ll len u ;\fagyur 
< ;.t/1g.1·s:crl:S:L·ri l~irsu.úÍg cln(·ikt'. u11iikor 11Iindcn n10:
go11 o s::ok111tiha11 L;S nagy kocká:ala i·olí annak. hogy 
u T,írsdsi.íg súlyu L;S hc/iilyúso 1J1c;rsékléh/11ij(;g, i·ugy a::: 
.\/(JYT akár cl ís u·i11ik a: árulakzr!ásho11. E~::: s:::cri111c111 

1·u/ridi kockú:tll 1·0/r t1kk11/; 111égis sikcriilr s1ahili:::ál11i o 

liirsusii.~ l'o:::icir!i,fr. /:,.": n.rili·ún tbhhck n1u11k({iúr diM 
c.1·L:ri. dt' ft'gi11k(íhh ,e L;P/'L'll 111ükiid6 elnök iigycssl;
~L:ll, di1J/onuiciai t;r:L:kL;ll. 1ulí!ikcUá11, clké/J:::clésci11. 
ku;,cso/u1rc1uls:crL;ll 1111ílor1. llogro11 c1nléks:ik erre a: 
i1kís:::c1kn1,'1 

A lcgrnntllSabb rcladat az volt. hogy a nagyon 
gynrsan \'úl1uzl1 \·iszonyok között a Túrsasúg szere
p~·!. súlyút 111cgtartsuk. És ez csak azúltal volt lehetsé
ges. hugy a színtéren 111cgjelenü új partnerekkel. a 
n1agúng.yógyszerészckkel és a ka111arúval együttn1ü
klidést alakítllttunk ki. Erre nagyon figyclte1n. Ez 
cl(ill a .\[~1gyar Ci)'l)gyszerészcti -rúrsasógnak 1núr 
n1cg\·ult a g!obúlis profilja. nH:rt a tudon1úny úpolúsa 
és a 1uvúbhképzés n1c!lctt az érdck\·édc!c1n terli!i.:tén 

is próbúlt dolgozni. t-\z új partnerek n1cgjelenésével 
üsszen1osódtak a feladatok. ezért szükségszerü volt az 
együtt1nüködést kialakítani. Ez akkor sikerült is. dc 
sajnúlatos 111ódon a kiegyensúlyozott cgyütt111üködést 
nen1 sikerült n1aradand6vú tenni. J(ésöbb ugyanis bi
zonyos identitúszavarok alakultak ki a szcr\·ezetek
bcn. a1ni n1iatt az együtt1nüködés n1eglazult. Ez véle-
1nénye1n szerint ncn1 a Túrsasúg bibüja volt. és 111ivc\ 
az idcntitúszavar helyenként nu1 is fcnnúll, az igazi 
n1unkatncgosztús n1a sen1 tud kialakulni. \'élcn1é
nycn1 szerint ennek 111úr 1nost is nagyon súlyos követ
kezn1ényt!i \·annak . 

. ~\ nuísik terület. ::unit fö feladatnak tckintettcn1. bi
Zl111yus szervezeti \·{dtozúsok \·égrehajtúsa \'olt. iga
Z(ldva a \·últozú k<irü!inényckhcz .. -\ l'úrsasúgon belül 
akknr alakultak ki azok a szakn1ai szervezetek. a111e

!yek n1a is n1üködnck. [~n azt hiszcn1. hogy az akkor 
\·égrehajtott vúltllzúsok kiúlltúk az idö próbújút. és an
nak a \·cszélyc, an1i akkor fenycgetctl. hogy cgy-kétjc
!cntös terület elszakadni szúndékozott a -rúrsasúgtóL 
e!h~irult. Ez annak tudható be. hogy olyan önúl!ósúgot 
kaptak az egyes szcr\·czetck. a111inck révén n1egtalúltúk 
a he!;r'ükct a l'úrsasúgun belül is. 

llogyu11 lú(iu u s:::uk1no,ir'i1·rH1..:f l;S chhen a Túrsoság 

s::creJh;(1 

.'\ sajút C!c1c111ben is nlindig t.1ptin1ista vagyok és 
czcn a tcrli!etcn is hasonlúan lúton1 a dolgokat. Ila a te
hetséges !iata! és a középgcncrúcióhoz t~1rtozó gyógy
szcrész-\·ezetök hangja kifelé is eljut. n1crt együtt tud

nak 1nüködni cg~y111ússaL egy nagyon szép kibontako
zús lehetséges. r\ rcjlödés zúloga szcrintc111, hogy a 
gyúgy'szerészi szervezetek 1negfclclö súlyt tudjanak 
képviselni. Befclé a szervezetek adottak. kirelé nz úlla
ini kerctek között 111egítéléscn1 szerint a 111cgrelclö lCl
tétclekct ki kellene alakítani. [~vtizcdek óta ugyanis 
n1cgoldatlan a szak111a 1ncgf'clclö szintü képviselete nz 

úl lan1igazgatásban. 

Hirku olkalo111. hogy olya11 ,·alokii·el hcs:l;lgctek, oki 
hcliilrál is111eri a s::.oksc(/lri1. l)r<!fl:ss:or 1ír.lclel6s s:er~ 
kcs:l<'!f'e 1'0/t u G_rógys:cl'L;.1·:crnck, jás:::crkcs:rc!ic rolr u::: 
Acla f)/u1r1Jhtl'l'lllico !Iunguriconol.: és o ~;·rig1·s.:crl;.,„.:e-
1i 7iulon1á11y .·lkruális Kérlh;sci ci1111·í soro:::or11ak. Vi111~c 

1'é/cn1c;n_1·c arr<'il. hogy n1i~rc11 u s:::ukS(!ifó L;.\. hadd kc;r

dc::c111. ho:;y (}11 s:crinr 1110 111ir kellene csi11á/11() 

Úgy gondolon1. hogy a Gyógyszerészet jelenleg n1cg
Uti ~1z európai szin\·ona!at a hasonló profilú lapok vunat
kozúsúban. Ezt érteni a szerkesztőségi törekvésre. a pro
filra. a roYatok kialakitúsúra és tarta!n1úra is. Ezt a lapot 
egy gyógyszerész sc111 nélkülözheti. dolgozzon bún11i
lyen n1unkahcly·cn .. --\ n1aga111 részérö! csak nagyon cse
kély vúltoztatúst hajtanék végre a jelenlegi pru!i!on. 

.-\111i az :\cta Phannaccutica i"lungarica-t illeti. h~1-
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gyon1únyos és évtizedes problé1núkka\ kell szernbe néz
ni. an1i abból következik, hogy a tnagyar szerzőknek 
ne111 érdekük, hogy ebben a folyóiratban közöljék az 
cred111ényeiket. Sőt ellenérdekeltek, 111crl nen1 engedhe
tik 111eg 111aguknak 111ég a leghazafiasabb tudo111ányos 
en1berek sein, hogy az eredn1ényeik veszendőbe n1enje
nek. A„z l„\cta ugyanis nen1 i111pakt n1ktoros lap. Ez régi 
problé1na. atnire a 111egoldást eddig a több, jelenleg is 
folyó áldozatos. tiszteletet érde1nlö erőfeszítés ellenére 
nen1 sikerült 111cgtalúlni. \lallo1n. hogy szükség van !Vla
gyarorszúgon egy olyan tudo111únyos gyógyszerészi fo
lyóiratra. an1clyik n1cg1nutatja. hogy az egyes területe
ken n1ilyen credn1ényck születtek. Ne111 tarton1 reúlis 
útnak. hogy i111pakt !~1ktoros lapot csinúljunk belőle, 

nh.:rt nagyon soknt ke\lc-nc rú óldozni. Ezt a problén1üt 
talún úgy lehetne incgoldani. ha reproduktív cikkek is 
helyet kapnúnak ('bben a lapban. ivlindcz azonban a 
szerkesztő bizottsúg és a Túrsaság nutoritúsúba tartozik. 

T/ihhckkc/ hcs:éll'c ,í/talúnos u: a \'é/e111é11y. hogl· 
F1r<!/'ess:or {trnak llOf:..,__'l'Oll sok krn!fliktus hc{v:ctet sikeriilt 
Úg)· 111cgolda11i. hogl' a::: r.h·intcffck jás:::erh·c/ 111ég és:re 
,\·cn1 1·effl;k a pn1hh;nuí1, !lll'rf a::: indulatok kirobha11áso 
el/Jtr JJhÍr sikcriilt n1egoldúsr ra!álni rú. i\li ennek a titko? 

Ezt inúr én is ha!lottan1. a csalúdban viszont sokszor 
Cr kritika azért. n1crt túlzottnak tartjúk a ko1npron1isz
szun1 készsége1net. K.01nolyra fordítva a szót. ncn1 aka
rok ú!l~1ndóan \légh professzor úrra hivatkozni. dc ezt 
kell n1ost is tcnncn1. aki n1indig n1cglútta, hogy a jövő 
sze111pon1júból n1ik az igazún fontos dolgok. Ezek ér
dekében pedig kon1pron1isszun1ra kell jutni. Ez ugyan 
nen1 könnyü. n1crt sokszor az egyéni érzcln1cket is !Cl
rc kell tenni. dc érden1cs. Ez \·czetett a -rúrsaságon be
lül. az Intézctbt.:n és a dékúnsúgon1 alatt is. f\Zért. hogy 
<1 valódi. az igazi célok elérését közclc-bb tudjuk hozni. 

f-Jn!f~'ss:or L:r.' :\!u11kohírsai gyakran enilírik. hogy 
u: /1111,,.;:crhc11 sokúig okth· Sf)(!/'ll;let rolr. és e:! j(írés:r 

a: Ön s:en1élvérel hozzák öss:efliggésbe. 

;\z cgyctcn1i sportban az Intézet eléggé aktívan vett 
részt. f\z oktatók és a hallgatók futball csapata rendsze
resen talúlkozotl. Ez az egyik terület, ;.unit n1agan1111al 
hoztam Túpióbicskéröl, ahol már siheder ként is játszot
tatn a helyi csapatban. A111ikor Pestre kerültern, elöször 
a Ganz I-Iajógyúr 1ninősített ifjúsági csapatában: n1ajd 
az Egyeten1 úgyszintén rninösített csapatában futballoz
tan1. Ez volt az elözn1énye az éveken át isn1étlödö ba
rátsúgos oktató-hallgató tnérközéseknek Az Intézetben 
az asztalitenisznck is többen hódoltunk és volt egy kü
lön helyiségünk is a Puskin utcai intézet alagsorában, 
ahol nagy csatákat vívtunk. Egyszer az oktatói körben 
inég az cg,yetcn1i bajnoksúgot is 1negnycrten1. /\ röplab
da is eléggé clteijcclt volt az ötvenes években„ an1ikor n 
.. I~Iögyes" hótsó udvarban jútszottunk. 

f'"égh professzor úrral kezdtük. hát fCjczzük be \'c
!c. Ö az Intézetben tern1észctjáró túrókat szervezett és 
egészen addig. <U11íg 1976-ban a nagyn1urosi telket 111eg 
ncn1 szereztük. Cn is ezt az utat kövctten1. Örajta ke
resztül isn1crtcn1 n1cg a túrózús örün1cit. Ezt is örök
ségként kaptan1 tö!c. 

.Vug.ron .'::l;pcn k6s:::611r'J111 a hes:l;lgcrésr. És enged
je n1cg Pn!f'css:or Ú1: hogy a Gyrigys:::erés:et s:crkes:::-
1/isl;gc és s:::erkcs:::tiihi:::ol!.'..·ágo. ralo11li11t a lop oh·asói 
l/L'\'L;hc11 e:Ú/011 kh·lÍl!iak s:iilctésénck luíron1ncgycd 
s:á:ados t\·/(J1·tl1tf(~ján huss:ú, holdog életet. sok cr6t 
t;.'1 r.:gés:ségcl, ton:íhhi s:ak1nui Js 1udonuí11yos te1·C
kc11y.~·L;géhe::: pedig sok sikert. /s1e11 éltesse sokáig.' 

!Ianká Zoltán 

50 ycars in the scr1•ice t!l Plurrnurceutical Che111ist1y and 
Pharnurceutics. Talki11g H'ith pro}: G): S::;ás::; the jfJr111er 
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