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Bayer István professzor 80 éves 

Bayer professzor úr azon kevesek 
egyike, akiröl újat aligha lehet elrnon
dani az Öt 1negkülönböztetett szeretet
tel és tisztelettel övezők. a gyógyszeré
szek körében. Személye, gyógyszeré
szi oklevele n1egszerzése óta, folya111a
tosan a figyelem középpontjában áll, 
elsősorban kien1elkedö szakn1ai tevé
kenysége és kiváló en1beri tulajdonsá
gai okán. l'vla arnikor e tiszteletet éb
resztö kor köszöntésére vúllalkozunk. 
inégis fontosnak érezzük az is1nert té
nyek közül néhány 111ege111lítését. 

fVIindenek előtt a családi örökséget kell kiernel
nünk. Idősebb Bayer Antal a századforduló időszakától 
kezdődően jclcntös szerepet vállalt a gyógyszerészi 
közéletben. A két háború között liával. i(iahh Ba\'er 
Antallal együtt vették ki részüket a gyógyszerészet fej
lesztéséböl. Ebben a szakn1ai közegben nevelkedett az 
unoka Bayer István. E családi háttér hatására kezdte 
rneg gyógyszerészi tanuhnúnyait. 1négpedig az akkor 
induló új rcndszerü, nyolc féléves (a korábbi 4 IClévcs 
helyett) képzés keretében. 

A háborút követően átvette a városszerte nevezetes 
családi gyógyszertár vezetését. an1ely feladat ellátása 
n1ellett n1egkezdte analitikai kérniai túrgyú gyógysze
rész- doktori értekezésének kidolgozását Schulek pro
fesszor irányítása mellett. Doktori értekezését 1949-
ben védte n1eg és avatták gyógyszerész doktorni 

A gyógyszertárak állarnosítását követően a gyógy
szeriparban helyezkedett el és a Richter gyógyszergyár 
növényüzeinében. inajcl kutató laboratóriu1nában dol
gozott S:ás::: /{áhnán ill. Tu:so11 Pál irányításával. /:... 
gyógyszergyári kitérőt követően a Gyógyszeripari I(u
tató Intézetbe helyezték át. ahol 11övényké1niai kutatá
sokkal foglalkozott. 

1953-ban Schulek professzor l"clkértc a készülő V. 
1V1agyar Gyógyszerkönyv szerkesztési 1nunkálatainak 
végzésére. Ezzel cgyidöbcn az Egészségügyi IVliniszté
riun1 a szerkesztési 111unkák biztosításúra laboratóriurn 
létesítését határozta cl, arnelynek vezetésére Bayer dok
tor kapott felkérést. Az intézn1ény a !v1inisztériun1 ivlü
szaki Fejlesztési Osztályaként müködvc alapját képezte 
az 1962-ben felállított Országos Gyógyszerészeti Inté
zetnek, an1elynek első igazgatója eb: Ba_ver István lett. 
.A.z Országos Gyógyszerészeti Intézet élén végzett ki
cn1elkcdő tevékenységének hatása, iskolateren1tő n1un
kája, az Intézet bekapcsolása a gyógyszerészet nernzct
közi vérkeringésébe 111áig érezteti hatását az Intézet 
n1unki~ján, hazai és nc111zetközi n1cgítélésén. Az Intézet 

irányitása mellett számos egyéb feladatra is 
vállalkozott. Aktív részesévé vált a hazai és 
nemzetközi szakmai közéletnek. Jelentős 

részt vállalt a Magyar Gyógyszerészeti Tár
saság tevékenységében, nen1zetközi elis
mertetésében. A Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság elődjének tekinthető „Gyógysze
rész Szakcsoport" főtitkáraként jelentős ér
demeket szerzett abban, hogy e „Szakcso
port" isn1ét tudornányos társasággá szerve
ződjön. Szán1os alkalonunal képviselte tár
saságunkat neinzetközi förurnokon. Egyike 

volt azoknak, akik a Nernzetközi Gyógyszerész Szövet
ség (FIP) elnökével az újbóli tagfelvételről tárgyaláso
kat folytattak és Társaságunkat képviselték azon a FIP 
K.özgyülésen. a111elyen a FIP (a háborút követő kizárá
sunkat követően. is1nételten) felvett rendes tagjai sorá
ba. Nyelvis1nerctc. széleskörü n1üveltsége, kiváló ko111-
n1unikációs képessége révén a rnagyar gyógyszerészet 
n1eghatározó szernélyisége. 

l(ie1nelésre érdernes az ENSZ J(ábítószer Főosztá
lyán eltöltött időszaka. Az itt eltöltött évek során, a ma
gas szinten végzett tevékenysége révén a kábítószer
kérdés kiváló szakértője lett elis111crést és rnegbecsü
\ést szerezve n1ind a 111aga. tnind a 111agyar gyógyszeré
szet részére. 

A közérdckü l'eladatok tnellctt folya1natosan részt 
vállal a gyógyszerészet tudo111ányos és szakn1ai életé
ben. iviegszerzi a gyógyszerészeti tudo1nány kandidá
tusa. 111ajd doktora fokozatot, intenzíven részt vesz a 
gyógyszerészek továbbképzésében. szakképzésében is. 
Amikor az Orvostovábbképző Intézetben (később 

I-Iaynal l!nre Egészségtudo111únyi Egyetern) létrehoz
zák a Gyógyszerészeti ·ranszékct. annak vezetésére 
Bayer lst1·án kap 1neghívúst és nevezik ki tanszékveze
tö cgyetcn1i tanárrá. 

;\ családi hagyon1ányok adta indíttatást követöen, 
az elhivatottsággal, tnagas erkölcsi elkötelezettséggel 
végzett tevékenység, eb: Bayer István proCesszor urat 
követendö példaként állítja a gyógyszerészek. elé. 

Rcn1éljUk. hogy Bayer professzor úr a iVIagyar 
Gyógyszerészeti Túrsaság szenátoraként hasznos taná
csaival továbbra is segíti rnunkánkat. A Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság elnöksége, vezetősége és 
vala111ennyi tagja nevében ebben a rcn1énybcn ldvá
nunk hosszú. egészségben rncgélt éveket. 

D1: Vinc:e Zoltán 
a !v1agyar Gyógyszerészeti Társaság 
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