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1 \J80. szeptcrnber elsején tragikus hirtelenséggel, 
szívroha1n következtében elhunvt dr. (iyannat.i 
Lttszló egyeten1i tauúr, a 8c1n111(:hveis ()r\:ost~tHln-
1nitnyi Egyeten1 C~yógyszerésztudornú11yi J{arúnak 
dékúnhelyettose, és c~_rógyszcröszeti ] ntézetl~nek 
igazgatója, a kérniai tuclo1núnyok kandidátusa. a 
néphadsereg gyógyszerész alezredese. a ,.liyógysze
részet'' szerkesztő bizottsúgának tagja. 

lialálhíre váratlanul {rintctte a hozzú legkiize
lebb állókat is. Szinte lehetetlen elhinni. hng,\' ked
ves, n1inclig előren1utató segít{)kl~sz szcn1é!yc !nár 
csak emlékként él közöt,tünk. 

I-Ialálával súlyos veszteség érte az egyet cini nkta
túst, kutatást, a l\Iagyar Néphac1;:;ercg L\gészsl5giigyi 
kutató és oktató inunkúját, az eg{;~z gyógyszerész 
társaclahnat. Neve n1unkússágúnak har1nine éve 
alatt összefonódott a hazai toxikológiai, biou:vó!Iv
szerészeti kutatásokkal, vala1nint aZ ezen ~;_ · terl.i
letcn folyó oktatással, továbbképzéssel. 

l~u,· sokoldalú. fáradhatatlan kutatót. oktatót, 
re1HlÍ~í,cii1 türeln~es, 1ncle!IRZÍ\-(i vezetlít·. barútot 
ragadott el id6 elött a kérlelhetetlen halá.l. 

Ciyarrnati lJ1;:;zlú lfl21. úprilis 18-án született 
Balassagyar1nat:on. _~\ háború v<}rzivatarút n1eg
júrva, 1D-t5-ben kezelte el tanulnuínyait. (iyógy
szcrészi, lnajcl \·cgyészrnérnüki diplo1nát szerzett. 
l\J-!D nyarún incgbízást kapott a budapesti C~yógy
szeré:-;zkar 'Ia11ulnuinyi ()sztály iueuszervczésére, 
rnelvnek lU;JO 6s;,éi(r ~ vezető3'e ~volt. '--'Ez id{:í alatt 

• 0 

clkéflzítette a gyógyszorészképzésre vonatkozó rc
fnrn1ja vaslatot, 1nelynck szárnos koncepciója ina 
is érvényben van. ](ezden1ényez<'.ije, s?.ervczlíje 1 

részbeni lebonyolítója volt a C~yógyszerészkar fej
!eszi.í!sc~nek. 

i\Iinf:. a }Iagyar ](01n1nnnista J?úrt tagja, igen 
aktív tevékenységet fejtett ki a korszak haladó 
ifjúsági n1ozgalrnaibu11, jelentős szerepe volt az 
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egyete!11i közélet den1okratizá1ásában, - az egye
tem kapuinak kitárásában a n1unkás-paraszt fia
talok előtt. 

1950-ben a Gyógyszeripari Kutató Intézet mun
katársa lett. Kutatási területe a hazai morfingyár
tás melléktermékeiben a mellék-alkaloidok meg
határozása és kinyerése volt, különös tekintettel a 
tebainra, melyet annak előtte hazánkban nem állí
tottak elő. Eljárását a Tiszavasvári Alkaloida Gyár 
alkalmazta. 

A Kutató Intézeten belül létrehozta a gyógyszer
technológiai csoportot, amely vezetése alatt szá
n1os technológiai n1ódosítástJ újszerű eljárást való
sított n1eg. 

Eredn1ényes kutató 111unkáját bevonulása után 
a néphadsereg zászlaja alatt is folytatta. Hivatá
sos tisztként az Egészségügyi Tiszti Iskolán okta
tott, n1ajd a l\iagyar Néphadsereg Egészségügyi 
Szolgálatának I(utató Intézeteiben dolgozott. 

:Elsőnek szervezte n1eg hazánkban a n1éregvizs
gálatra alkahnas k:linikai - toxikológiai labora
tóriun1ot és alkaln1azta a vékonyréteg kroznatog
ráfiát a toxikológiai analízisben. Jelentős szerepe 
volt a gyors humán toxikológiai vizsgálati rend
szerek kidolgozásában. Eljárásokat dolgozott ki új 
n1agyar gyógyszerek. 1nikrokén1iai 1neghat:irozá
sára biológia.i közegben. Ezekkel a n1ódszerek.kel 
vizsgálta, a gyógyszer felszívódását, ürülését 1 ineta
bolizmnsát. 

1057-ben vegyészn1érnöl\.i cliplo1nát, 1najd szak
mérnöki oklevelet, lUöO-ban „Ko!ineszteráz bénító 
alkilfoszfátok toxikológiai vizsgálata" című dok
tori értekezésével gyógyszerészdoktori cliplo1nút 
szerzett. 

Kandidátusi értekezése „Adatok az alkaloid jel
legü vegyületek toxikológiai és far1nnkológiai ana
líziséhez'' cín11nel összefoglalta addigi kutatásai
nak eredznényét. Ehhez kapcsoló~lott a nC~yakor
lati toxikológia" e. könyv, az első korszerü 111agyar
nyelvű szakiroclahni munka, a1nely a részletes és 
rendszeres analízisre is ldtér .... i:\.1\.öny;,r 1 1nelynek társ
szerzője, nen1csak hézagpótló, hanen1 rnondanivaló
jában és felépítésében egyaró„nt új és előren1utató. 

Eredn1ényes tudo1nányos 111l1nkússágút további 
5 könyv, szárnos egyeten1i jegyzet és rnás ldadvány, 
több szabadalom, tudomúnyos közlemény jelzi. 

1970. nove1nber 1-vel tanszékvezető egyotcrni 
t_anárrú, a Senunel;,veis Orvostudon1únyi Egycton1 
(}yógyszerészeti Intézetének igazgatójává nevez
ték Id. ].(_utató n1unkájának fő iránya a biogyógy-

szerészet, a gyógyszerforrna és gyógyszerhatás ösz
szefiiggésének vizsgálata volt. 

l\lunkáját élethivatásának tekintette. Nen1 hang
zatos frázisokkal, hane111 szen1élyes pélcla111utatús
sal, 111eleg en1beri érzésekkel tartotta a kapcsolatot 
kör,ny:~~t~vel; tanítvá~1yai:al. , . 

Segrtokcszscge egyforznan cr1ntette ne1ncsak 
111unkatársait, akiket 1nind barátjának tekintett, 
hane111 bárkit, aki bajában hozzáfürdult, vagy aki~ 
nek problén1ájáról vala1nilyen rnódon tuclon1úst 
szerzett,. 

Sokoldalú érdeklődését és képességét sz{unos 
túrsaclaln1i n1egbizatás jelezte. 

1D74-től több cikluson keresztül a l\.Iagyar T'uclo-
1nányos ~.\kadé1nia T'uclon1ányos l\linősítű ])izott
sága Szerveské1niai ~t\lbizottsúga, az Egészségügyi 
1'udon1ányos ~ranúcs ](Jinikai J!'ar1nakológiai és 
~[ürzskönvvezési ]3izottsúuának tagja. 

:\ Se1n;nel;,veis C>rvost1~lo1nányi :-Egyctern ] dccl
lógiai és \'ilúgnézeti ]3izottság l!.:lnükholycttcse, a 
Jiagyar (fyóuyszerészeti ~l'Úri-Jasúu clnökséutJnck 
tagja. · "' "' --

Szervező, fejleszt{) szaktevékcnysége kiterjedt a 
J-Ingyar 'J'uclo111ányns .Akadé1nia és J~gészségügyi 

'l'uclo111ányos ~I'anúcs több bizottsúgúra, a 1'ndo-
1ná.nyos l\lin6sítő 13ízottstíg Szerveské1uiai, júné
húny or\·os-egyetend és a ;_\füszaki J~gyeten1 ()yúgy
szerész1nérnöki l(ar :\lla111vizsga J3izottságúnak 
111unkájúra. J_,elkes odaadó 111nnkát végzett a 
lviagyar 1\'éphadscreg Orvosi ~ru<lon1únyos] rra
nácsban, a Szakgyógyszerészi \1izsgabizottsúg 
Elnökségében. J?..észt vett. a .. C~yóg:yszcrészet'~ (~:-: 

az .,~l\eta Phar1naceutica }ft~nultriéa" szerkcszt(•-
~boo. " 

]'udo111ányos, közéleti tevékenysége kutató, ok~ 
tató és nev?lő_111unkú.}1:.szán1(7s tisztelő~ és ba:·út~i 
szerzett sza1nara hazaJnba11 es az orszag hatarain 
túl euyaránt. 

1\ ~~olgúlnti J~rclernéren1 négyszeres tulajdono.c.:a 
volt. 

1'udo1núnvszerctete ne1n volt üncc~lú, nauyon 
sokat tett. a ·kutatás és a ter1nelés cgyetenli 1~s ij-iari 
\·iszonylatainak el111élyítése (:n.lekéüe. 

A.z Ű.!!vn11í.s rnellé ~orakoztntotJ. ricleL:: életrajzi 
<ldatokJ)(\1 nauvnn keveset tudunk n1e~ a kl\·/d('.1 
en1berrlil. sol~Ü-lclalú kutatóról, szervez{irr:>!, okta~ 
tóról. :\kik is1nerlék (!,:-:; szerüLték, - t~s ilyenek 
nagyon sokan vannak - bizonyíthatják,· hogy 
váratlanul ellobbant élete példahJ!p n1inclazoknak. 
akik n1uw:nk (!s n1u11katúr2aik tudásúnak héJvití.'.:sén. 
e111bertú'tsaik javá11 111unkálkoclnak. 


