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2002. decc1nbcr 29-én 
hosszú, tlirclc111111c! \·isclt 
szenvedés utón elhunyt c/J: 
Kec/1·es.\~1· Gyö1;g:1· nyugaln1a
zott tanszékvezető cgyeten1i 
tanór. a Szcgédi Tudo1nóny
cgyctcn1 e1neritus prolCsszora. 
a gyógyszerészeti tudo1núny 
doktora. szún1os szak111ai és úl
lan1i kitüntetés tulajdonosa. 
hazai és ncn1zctközi tudu111ú
nyl1s egyesületek tagja. 

Elhunytú\·a] nagy \·cszlc
::;ég énc a Szegedi ~f'udu111úny
cgycte1nct. a hazai gyúgyszc
részképzést. ~1 n1agyar tudu-
111ünyus Cletet és az egész 
gyógyszerész túrsada!n1at. 

k"cdrcs.\·.1· G.1·1)rgy Buda
pc::;ten született !914. 111újus 
~5-én. Középiskolai tanuln1ú
n_:.'ait a nagyhírlí budai ciszter
cita gi111núziu111ban végezte. 
ahol clsösorban a 111atc1natika és a nye'.-...:]" lu . .:itt:th:k Ccl 
érdeklődését. ."\ gyl1gyszerészi púlyút - a111inl !-fank1i 
Zoltá1111ok adott 1992-cs cn1lékczetcs intc1jújúban cl~ 

111ondta - egy közeli rokuna tanúcsúra YÚ\asztotta. aki 
tc\·cli gyógyszcrtúrúnak \'CZctésérc utódjúnak gondolta . 
. -\ tc\'cli gyúgyszcrtúr {1t\·ételérc azonban ncn1 kt.'rlill 
sur. inert a !iatal J..:cd\·cs.\~l' C:.rú1;~y cljcgycztt.' inagút a 
1tH.!on1únnyal. és a \·égzés utún 1\!o:::so11yi .)'ú11dor pr(1~ 

fcsszor n1cghí\'úsú1 clfogad\'H a Púz111úny Pétt.'r -rudu
n1únycgyct('!l1 (iyógyszcréS7.('ti lntéz,:ténck díjtalan 
gyakornoka lett. Szak1nai és 1udon1~1nyus púlyúja tlirct
lenü! h·clt fc!felé . .'\ gyógyszcrészi oklc\'clct 1936-ban 
szcrcztc nH~g. 1938-ban 111úr cgyeten1i doktorrú a\·atjúk 
és l 94-1.-bcn cgycte111i 111agú11tanúr !esz. .-\ szegedi 
Ciyúgyszcrészcti Intézet tanszékvczct() cgyctc1ni tanciri 
hcosztúsút 1959-bcn nyeri eL 111iutún lan::;zéki ckídjc. 
/)ú1·id 1-<!ius pro!'csszor [ 958~ban nyugalo111ba \'Onul. 

:\ 111a gy(1gyszcr0szc /\c'-h·css_1· C!_1·/irg.1·ú1 n1int a 
szcgcdi 1...·gycte111 nagyhírü. n<1gy tekint0lyü tanúr~it is-
111cri. \l<ilóban. Szcgt.'dcn teljesedett ki tiktatú és k.uta
!t.1! szc111Clyiségc. itt nyílt \chcüís0gc arra. h(lgy kut;n;'1~ 
::;i c!képze10s('it 111arad0k nC!kül tncg\'alú::;itsa. hogy tu
do1nónyus 1nühclyt szcr\·ezzen. iskolút tercn1tscn. 

Szóljunk ('[ószl)r n0húny nlln1datut /\-c(h·cssy 
( 1:i·<·i1;~yr('í/. a kic1nc!kcdö oktat(1r(1!. :\z (l tanszék\·czc
tCsc alatt a gyúgyszertechnulógia v;i\óban ki túrgy \·o!t. 
\!inden L'szküzzel biztosítutta azt. hL1gy a ha!!gntók kl1-

n1olyan \·egyék a túrgyat és a 
lehet() legjobban !'elkészülje
nek ncn1csak a vizsgúk.ra~ dc a 
szak111a !clkiis111crctes 111üvc
lésérc is. ,-.\z clöadúsok nagy 
részét n1aga tartotta. dc 
ugyanakkor lehctöségct bizto
sítutt 111unkatórsainak is. hogy 
a tantcr111i elliad{isok tartúsó
han gyak<1rlato1 szerezzenek. 
Eli...í;1dúsaira nagy·u11 gondosan 
k0szült es nagy súlyt fl..'.ktctctt 
;1 szi.:111!éltcté::1rc. 0.·lunkatúrsai 
kczdctbcn cpidiaszk(ipp~d \'C

t itcttl:k a doku111cntúciós 
anyagot. inajd az egyre tökC
!ctescdö dia\·etítökct hasznúl
tuk. Rcndki\'·Li\ gazdag. több 
czi.:r diapozith·höl ól ló gy·üjtc-
1nényt készittetctt az clüadósi 
any'ag színesebbé tl:tc!élicz. 
klinnyebb és jubb 111egénésl:
hcz. E púratlan gyüjte111ény 

alapjún ni-.:g !chctnl.'. írni a gyógyszcrtcchnolúgia 20. 
szúzadi f'cjlödéstörtCnctét. 

Elsők kl\zött \'Olt. nki írúsvctíttít h~1sznúlt az c!öadú
saihtlZ. hllgy a hallgatók a jobb \'ilúgitüsi viszonyok inel
!ctt jegyzetelni tudjanak. ()nz('tlcnség0rc Cs kollcgialitú
súra je!len1zli. hogy búr az irús\'clítöt intézeti liitclkerct
hCd \'ÚSÚro!tatta. dc a tanh:rcn1bcn hclyeztcttc cl 0s inú.s 
cll'iadúknak is 111cgcngcdtc az írús\·ctít(i li~isznúlatút. 

Ciyakori lútogató volt a h~i!!gatói !aboratóriun1ok
h:1n. l!;.'i.:nkllr tcnnészc1cscn ncnH.:s~1k a ha!!ga1úk 111un~ 
kójá1 Cs fe!készD!tségét ,_,:!h:ni.'iriztc. hancin a gyakorla
tok 111egtl:!cló c!ökészitését C::; a gyakor!at\'czctö tc\'é
ki.:n:ységl:t i:-1. Szorga\Jnazta. hogy· 111indcn gyakurlatti
pusbúl legyen gyakl1rlati jegyzet vagy rc!adatküny\« Itt 
is a pn1rcs.'i1.ur j~·u t c\lil ::-i/.c11\\:lyes pl'.!d;,1111uu:1t~'1ss~!I. 

-rud\'Ún azt. hugy a ha!!gatlik egy cl ncn1 hanyagolható 
része nc111 1ud jt.'gyzctclni. l'llíadúsainak anyagút jcgy
Z1...'l r(ln11;·1ban kiadta. E jcgyzct alarj~l!l írta n1cg t~1n

kl\11y\·é1. 1nt..·lynck clsi.i kiadúsa \ 9(iJ-ban jelent 111cg. 
Ezt két újabb ki:1dús kö\·e11c. 1najd l 971-bcn egy lC
nycgeSt..'ll ótdo!gozPtl. az újabb kutatúsi credn1ényekk1...'I 
kicgészitclt -L kiadús k1...·rült a hallgatúk é::; az érdek\{idti 
ko!!égúk kczl:bc. r\ Ciyúgyszcrtccl111Dl<'1gia cin1ü ta11-
kl)ny\· a budapt:sti karon is klitclczö tanköny\· \'ult. 

.-\ \'izsgák(ln sokat kü\·etc!t. Ncn1 türtc ~1 !Clkészü
lctlcnsCgcL a;: alap\·etü is111erctck hiónyút. Nagy g(ln
dut furdítntt arra, hogy a ha!!gatúk 1nondanivallijukat, 
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pon1usan. sz;1hatosan J"ogalinaz\·a adj;ü.:. eJ(i. :\szép re
!cletekct. a gondos felkészültséget. az alapos túrgyi tu
dúst nagyra értékL·ltc. 

Szurg~d111azta. hugy a ki\·á!ú hal!g;1tllk kapcso!ódja
il<tk bL' az intézeti diúkk\iri 1nunkúba. SZÚl1lllS j(1 rL·lkc'.
.:;zü!ts0gü hal!ga1únak biz1osított<1 a kutatún1unka lchc
tlíségét. :\ h;dlg;itúsúg ezt kun1uly·an \"Cttc. 111cgti:-:ztcl
!ctés Ylllt ;1 J\.-cdres.'}·-intézelben diúkkürösként dolgoz
ni .. ~\z intézet diúkkürös hallgatói n1indig szép crcd-
111énnyc! szerepeltek :1 helyi és orszúgos diúkköri kon
rei\:nciúkun. Sz~'t!lHlS diákkl\rös hallgató a \·égzés utún 
lu\·;\bb rulytall:l ;i kutatóst és n1egkczdc1t n1unkújút 
doklliri dlsszenúc!ll\"Ú rejlcsztL'lle. Sok fiatalnak bizto
S!tult kctéYes 111inisz1ériun1i gyakornnki üsztündíjat. 0s 
:i gyligyszcn~·iri kli:i~rurllok \·ezi:tliségé! is biztatta. hogy 
;u1yag.dag. is i~·111HigassúL a dok!(\rú!ni szúndCkozó fiat~il 

k\1Jlég~i!.:. !llU!lk:"i_j~·![. 

Ez a té1n:1kl\r in~·ir Út\·ezet bennünket f.."cd1·cs.<.y 
(1:n·ii:~_1· é!cl111ü\·é11ck 111~·1sik 1\111tus lerül::térc, ~! tudon1ú
:1y(1s ].:u1:111._·llllU!Ü::·dllY/. !\!ly:tfutús:1 kczdL·tén. a bud:1-
p;,,: . .:,1i in1C1.cthcn gy(igys1.crc!!c11örzéss::I foglalkozott. 
(·i:':-i!.L'lcl! kL;c-:zit111ényck hatóanyag 1artaln1únak k\·antita
:i\· 1ncghat~·1rp;,js;'tt dolgllZta ki. Ez a terület akkl)r n1ind 
;;i1né!eti. !Hind gyaknr!~lli SZe!lljlOl1tbó[ kicn1e]kt:dl\ ron
i.\lSS:lgÚ Yuit. Uj. llgycie1n1-..: inéltú analitikai cljórúsait 
/.~·i1111ne! kü!f{"i!di szal-.:Jap(ikban klizü!te. így ;1 nen1zet
kiizi tudur11~·1nyos ki.iriik hainar n1egis111crték a ncvCt és 
nagyrc1 0nékelték n1u11k~'1jút. Ezckbi)J az credn1Cnyckböl 
~·dlítti!ta 1:i.-.:.--1.c 111;:1gjntanúri Cnckezését és e kutat;isai 
:ilapj~'tn ina !llL'g clstí kiiny\·ét. :i (i_nig_rs::c1Yi::sgúlu1 cí~ 
111ii ni()11(1gr~'diú1. ine!y 111úr a li~tború utún, 1947-bt:n je~ 
lent 1neg. K..linyve elé akkori i;1nszék\·ezetlíjc. 1\fo::.\·011.i·i 
S,i11ifur pn.dl:SS!J.l!" in !llCÍeg hangú e]ÜSZ(

0

ll. 

Ez a küny\· k~t S/.cn1pontb~'il is fígyck'nH·c 111é!tli. Egy
~'t'.szt azén. inen kb. n1ú.-.:tl:l-két éYtizedde! n1egelüztc a ha
s(1nk1 tCrnakürü né111i..'t és a111crikai 111011ogrú!iúkaL 111ús
l'L;~;:-:t pedig azén. 111en rendki\·Cd jú érzékkel. bú111ulatra 
1lléli\.1 L·liire!~·!1:·1ssal isrnenc il:l az{lkat a kll!·szerli analitikai 
n1«1ds:..:erckL'L n1c!yL·k::t Si.1ksznr C\·tizcdek n1ú]Ya - si
kerre! j~)g a!k~d111az11i ~\ gyúgyszcre!lentírzés. !(öny\·ébL'l1 
kü!l"l!l JL:ie1.etct _..;ZL'!lte! ;:i pularin1ctriúnak. reli«.ll\tll!1letriú
n~1k. :']ll'ii:trú!;111alízisnck. a k:1pill~'tranalízisnck és kron1a
l\igr;1ií:'b 111úd . ..;zL'rcknek. L:zck ;1 kclrszerü fizikai kén1iai 
n1ud.'>i:i„:Tck ;:!l.:kur 111ég fej!ódésük és elterjedésük kezdetén 
·,·uit<Ú.:. dc 1\·cd1·cssy 1núr akkor !Clís111crte az e n1ódszcrek
bc11 re_ilö hataln1as lcl1etiiségckeL 

/\/ \\t\·cncs é\·cktli! dato'djuk a gyógyszertcchn()!ó
gia „nagy„ C\·tizc(h:it. Ekkor indultak 111cg azok a cCl
írúnyus kutaiúsuk„ !11L'lyck a gyóg)'SZi.:rgyúrtús tudo1nú-
11yú1c!inéletilcg.111ega!apoztúk. knrszcrü fizikai ké111iai 
n1Úd.c;!.lTCkkeJ fel:>:...:re]ték és kic111e!ték az l.'!llj)Íria bi
J"(\d;iJ111Úh\'iJ. E ku!<:itúsok réYén Y:"llt a gyl')gyszenechno~ 
k1gia ;1 n1últ szúz~id XO-as. 90-cs C\·ciben a gyógyszer
kutat;'1;; „hlizl1 úgazatú\·ú". Ebben a n1unkúban jL·lentüs 
t.'.rdt'.111ci Y<1111E1k !.:..."cdrcs:;_i· Gyt"ir5;y11ck és az ir·únyítósa 
alatt 111üküdli szak1nai 111Cihclynek„ 

,-\ \"ezctése alatt n1üküdö iskola tudon1únyos n1un
J.;:;'ijúra a teinatikus gnzdagság. ;:1z 1\j 1nódszcrck kcrcsC
sc és alka!n1azúsa, \'alan1int a gyakorlati hasznosithatO
súg igénye \"Olt jel!cn1zö„ Négy kutató csoportot hozott 
létre és irúnyitott negyedszázados kutatús-szcrvcző. is
knla-tcrcn1tö tanszékvezetése sorún„ i\Z (időben) első 
kut<itócsoport a rcktúl is gyógyszcrConnúkkal foglnlko
zoll, szú111os új alap- és segédanyag bc\"czctésCrc tett 
ja\"aslatot. rel!érképcztc a hatóanyagok szabaddú vúlú
s{in:ik fnlyan1atút, a libcrúciót befolyúsoló tényezőket. 
E 1én1akürblil publikúlt crcd111ényckrc n1ég az chnúlt 
é\·bcn is hivatkoztak nén1ct és olasz szerzők. 1\ 111úso
dik n1unkacsoport a szilúrd gyógyszcrforn1\ikat. fükent 
~1 tabli.:ltúkat és bevon! tablcttúkat (drazsékat) kutatta. 
(E kutatúsuk jelenleg i:-; !l1!yoak. l :\ hannadik esupurt 
a kolloid gy<'1gyszcrfL1rn1{1k kcnócsük. kr~inck, gélek. 
szuszpcnziúk. c1nu!ziók - szcrkezct~vcl. tulajdonsúga
iYaL \'alan1int biof<ir111~íciai aspektusaival foglalkozott 
~·s f"ugla!kozik jelenleg is. :\ negyedik csl1port tCn1úja a 
!'liruk ke\"i..Té...;c. a lH111ll1gé11 i.:!oszlús Ji.:ltétcl-rendszeré
nck 1negis111cr0se \'i.1lt. 111ajd ez kiegészült a c.Stlpon ji.:
len!egi tén1újúva!: a \'izhen russzul o!clt'idú hatóanyag
n].; 1.ddék(1ny::;ágúnak nl\Yc!ésé\·e!. 

,-\ ki\·ülülló szcn1ében ta!ún a sukat n1arkoi~ís. az el
<1prózlldás benyon1úso'11 kelti az eltíbhi felsorol~'i...;. Ez 
ncn1 helyt{t!!cí, n1crt Kcd1·cs.~~l" Cfy(i1;i,;y csak o!yan J~l

adatokat i!!esztctt a tanszék kutatúsi progra111júba, an1e
lyck aktuúlis Yo!túról 1neggyhzlidötL „~\ il:!snrolt gyógy
szerrnnnúk \"agy a kisüzeini. \·agy az ipari gyógyszer
gy;'irtús !(l!l\(lS rendszerei \\1ltak„ esetleg 111indkcttö 
s:..::'un~ú·;1 fu!llOS \·u!t a ILKkH11Ú!l)"US 111ega]apozÚS„ a nii-

11(°1:-;égi kli\"ctcliné11yrcndszer kidolgozúsa Cs a fizikai 
kérniai. ku!!l1idik.ai. n1ikrnhiológi:ii stabilitús feladatai~ 
11;1k llll.'gllldúsa. 'fi.:gyük hozzú. hugy a reisoroit techno
i~:)gíai jelenségekkel kapcsu!;:1t1.1san hazai szakiroda!tH11 
cgy<'tl1a!ún 11c111 \·olt. külföldi J\11Tús111unka is alig akadt. 

:.\ íL'll!arikus gu:dagsúg . . -\z intézetben ercdn1ényes 
:1nyagszerkeze1i kutatúsok - pl. a po!i111orfia \"izsgúla
ta. a kristú!yok def\lrt11úcil1s YÍselkedCsc. koherens 
szerkezetek letörése és rcgcnerúciójónak tanu!n1únyli
z;.1sa -- folytak. Figyelen1rc n1él1ó ercd1nények születtek 
;1 rnlíYelettan területén is. a szürés. az ünté.scs kúpgyúr
l~·1s. ~1 cukunni..:111cs és Jiln1drazsirozús. a porlasztú szú
rítús 111Ü\'cleti para1nétereinek optiinúlúsa e111\itendö itt. 
i:ontos és kicn1c!t t~n1a \·olt a kolloidikai s1abilit;:.1s -
szerkezet szilúrdulús. utlikc1nénycdési rulyan1atnk - 1a
llUl!l1{1nyozúsa .. '\ 70-es é\·ekben indultak cl a biorar~ 
111:'1cÍaÍ kutatÚSOk. Sz~Í1110S gyógyszcrforn1a in Yitro ha
tóanyag lcadúsjt \'izsgúlta n1cg az intézet ~s dolgoz
tunk ki tcchno](.lgiai n1cgo!d{1sokat a biológiai has::.no
:,ithatlisúg op1i111;"ilúsúra. 

Cj ii1!Íds:cr1..'k h1..'\'C::Cíésc. f\-t'd\'í.'S.\~\· proresszor ne
\"l;llcz rl"izlidik <l hazai gyógySZLTészcti rco\ógiai kutatÚ
S1.il, c!indí1;"1sa. é) a!k~d111azl1tt cltiszür p{1sztúzl1 clekt
nl!1111ikro~zk{1pot :1 szilúrd gyógyszerforn1úk vizsgú!a~ 
1jban. l !~1zai \·onatkozúsban a1- elsők klizütt volt. akil.:: 
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Jt.:lis1ncrték a tcnnikus analízis. a röntgcndifTrnkciú és 
az eiektrondiszpcrziós 1nikroanalizis hcl:yét és fontos
súgüt a technológiai kutatúsokban. 

Gyakor!oti a!koh11a:ás. Többen einlítctték - tcn11é
szctescn nc111 búntó éllel-, hogy a Ked\·es.\~1· prof'esszor 
\·ezette intézetben clsösorban cln1élcti kutatúsok füly
nak. Ez ebben a n1egközelítésben ncn1 hclytúlló, inert 
n1inden kutntús valahol a gyakorlatban gyökeredzett. a 
gyakorlatból indult cl. .A. 111úr idézett beszélgetés sor~ín 
!\.ed1·ess.1· professzor cl111ondta, hogy púlyakczdö évei
ben az intézeti n1unkúja 1ncllctt egy gy·ógynövényckct 
rorgahnazó cCgnCl is dolgozott. !tt a húborús időkben. 

an1ikor nen1 lehetett \'alódi teúhoz hozzüjutni. kidolgo
zott egy l'crn1cntúciós i:ljúrúst. 1111:\ynck során a húrsfa
lt:\<·lbö! é-hTzhetti tea lelt. (Ez \'olt a Panl~irotna tt:n. 
an1i hason!ll li:hc1ctt a hírcs-hírht:d! Planta tcúhol.. 
n1elynek t:1nlék0t egy dal t1rzi !/uhay-i'"os-Rúnky zenés 
drú111új{1ban. az Egy szcrt:lcn1 húro111 éjszakújúban.) 

Egy régi inunkatúrsa. aki kezdli egyt:tt:n1i oktatli
ként l\cd1·cs.'~'· proi't:sszor n1cl!t:t1 dolgozott, n1i:sélti:. 
hogy egyszer a gyakorlati előkészítésben c!öfordult i~
!üli:tcsség - az clökészítö kiCc!ejtctte <l kúpból az ~Hni
dnzuf'cnt. ~1111it a hallgatúknak a gyakorlat sorún 111eg 
kellett (volna) hatúrozni - irányította a ligyclinét a h~1-
tóanyag hon1ogén i:loszlatúsának fontossúgúra. :\ ho
n1ogén elüszlathatósúg kutatúsa később az in1é-ze1 
i:gyik központi ténl~\ia lett. 

:\ f'cntiekcn túl a gy·Jkorlattal \':dú szoros k~ipcsula
tut bizonyítja. hogy /\."cd1·c.'"''.1· professzor j<) 0s crcd111é
nyes együttn1üküdé-st épített ki \'ala111ennyi hazai gyúgy
szi:rgyúrr~d. Ez az cgyüttrnüködés kCsöbb külföldi gy~·1-

rakra is kitc1ji:dt. l·It:t\\?11 l't:lctt van azon kutatúsi-fcjlesz
té-si szerzlidésbcn JlJg!all 111cgbizúsi Ci:ladatok szú1na. 
an1eiyckct az int~zet irónyitúsa 25 é-vébcn 1ncgo\dott. 

Szokás n1anapsúg i:gy tudós nagyságát tudo1núny-
1netriai n1ut~1tókba11 kif'cjezni. J\.clh·cs.'>~1· Gyt'i1gy 111un
k{1ssúga e 111utatók tükrébt:n is tisztclctrt: n1éltó. 1-l{iroin 
künyvc jelent 111t:g. ,-\ 111úr id~zctt Gyrigys::cr1·i:sgú!ot 
és az lit kiadúst n1cgért C1)·<í,gys::crtec/111ofr)gio n1cllett a 
Tufilellá:ás gyógy:;:ertechno!ágic{io a harn1adik fontos 
n1unogrú!ia. Ezt Sc!nu:c::i !Jéfi_í,·o! ktizöscn irta. "I\1do-
111úny'us publikúcióinak szúnu1 111eghaladj~1 a 300-at. 
~lunkúinak összesített in1pakl n1ktora 100 l't:lctt van. 
(_Ezt az ért~ket a folyóiratok jelenlegi. ill. az időközben 
n1cgszünt \·agy útalakult folyóiratok utódainak in1pakt 
!~1ktora alapjún szún1oltuk.) ;-\z crcd111énycire k~1pott hi
\'alkoz~·1sok szúnu1 eléri az t:zrct. \[ég 2002-ben n1cgje
!cnt dolgoza!okban is hi\'atk1.1ztak alap\'t:tü. új korsza
kot inditó inunkóira. holott ekkor 111úr közel 20 é\·e 
nyugdijban \·olt. Szú111os újítú.s és több szabadalon1 fü
zlidik a ne\'éhcz. /\ \'t:zctést: alatt úlló intézetben ! OU
núl több egyctc1ni doktori disszcrtúció készlilt e!, 11 
kandidátusi értekezésnek \'Olt a !én1avezetöjc. K.ét 
n1unkat~írsa akadén1iai doktori f'ukozatot szerzt:tt. E ki
e111elkcdö 1udon1únyos cn.'d111én.yck alapjún, nagy hazai 
és ncn1zctközi clis111crtségc. tudun1únyos tekintélye 

okún. iskula-tcrc111tö n1unkúss{1ga kö\·ctki:z111ényeként 
:\kadén1iúnk tagjai közü!t ,·olna a helye. E!gondolkod
tatú. hogy ezt az elisn1crést ncin kapt~1 n1cg. 

l~lénk és g)'Ün1ö!csözö külf'üldi kapcsolatukat szcr
\\:zctt. Né111cturszúgból /-!cin: Afoldcnhaucr és .·i!i
ci1oe! !)iHgc11 (később tanszékvi:zctö pro!Csszorok) tül
tüllek hosszabb idöt Szegeden. Lengy·clorszúgi 1cchno
lúgusuk li:üzül J1oli110 lí'asiak és Jer:y .";oror \·é-geztck 
kutató n1unkút a szegedi intézetben. ,:-\ Ljubljanai 
Egyc1cn1 Gyógyszerh:chnolúgiai ·LtnszCkének jclt:n!t:
gi igazgatója. Stdne Srcic professzor. nünt tiatal kutatú 
k01 alk~don11nal hosszabb tanu!n1~·1nyúton \'(l\t Szc
gt:den. az ittt:ni ldsérlctt:i runtos r1...~szét k0pt:?.ték ak:td0-
lllÍai di:->S/crtúcit\i;'inak. I lus . ...;zú !c1111t: rclS(1J'(1!11i azuk:ll 
a kü!!'üldi kl1l!é-g:'tkat. ~ikik rii\·idi:hh ta11u!n1:'1nyúton. ta
paszt:datc:->erC11 \'(lltak Sit:gt:dt:n. 

:\1. (1ktatú 0:-> 1udun1~·1ny\1s 111unka n1c!!e1t . ...;zúlni kell 
Í\·cd1·c5.,~1· (1~1·rJ1:~;y cgycten1i Cs szakn1ai k1:izéleti \'CZcti.ii 
ti:\·é-ki:nys0gl·rCil. :\ S;,;.egcdi ()r,·ustudon1ún:yi Egyete111 
\·czt:léSL' hc1n1,1r relis1111...~rte '1 íiat~iJ pr(1ft._'SSZ(1r kit:n1c!kl.'.~ 
d\) \·t:zetöi kva!ilúsait Cs !Sl63~67 klizi\tt rckturhc!yt:ttc
si rc1~1datta! bizt:l n1t:g. Ezt kll\·et(íen l 2 0\'C!l ~'it. 3 cik
IUS{l!l ki:resztül ,1 Ciyl\gyszerésztudu111:'1nyi f(ar dékúnja 
\'PlL l)ékúni idi:jére i:sik az els(í nagy uktatúsi rt:for111 
be,·czetése. Saj1H1s. t:~y 11i:1n túl \'idúin csc111ény is !dc 
kapcsLdhatl1. :-\ kari bauxitbc1un Cpülct ! l)(1ll-h;,;11 l'!et
,·cszélyi:ssC \·ú!L az intézi:tel~ni:k ki ke!!cll kli!tlizni. .--\z 
épült:! J't_:\\ijilÚSa .:.f é\·ig tar\(ltL f:l'tfl'CS.''.\' dé-kún ··a kar 
pndl's.-;zur:1ir:1 és ~1kt;1túir:1 t''n11:1s:.:J:(\dY~1 biztl1sit(J!t:i :1 
l~ar 111liküdll 1-:épcsségl·t i:z alatt a ~l l·\' a!att is. h:hctií\·0 
té-\'L'. h()gy a n1ostoha körü!n1é-nyek klizütt is ·~ aprl1 
klln1pro1nissz.un1okka1. de \·ú!tnzatlan szi11\·unalL1n -
rolyjék ~l/'. oktatús. Nt:1n SZÜ!lL'!t:lt a kutatl

0

Hllllnka SC!ll. 

:\z akkuri h~dlgatúk úgy i:n1léki:znek \'is.-.:za ezt:kr;.'. a1. 

évckrt:. 111int \'<da111i ked\'t:S, 1\1111antikus idliszakra. 
/\"cd1·c.,·.1~r prut't:sszor jclcntlís fe!adatuk~1t \'{d!alt a 

sz:1kn1~1i k\izélcthcn. a szakn1ai szer\·ezcti:l~bcn és or
szúg(ls szakrnai !'t:ladatok nh.:goldúsúba11 is. (~\·cken Úl 

\'(1]\ i:lnl\kc az \l(i'i„r ('snngr~'id \ [egyei Szc1·,·cz..:tC
ncJ.;. Ezi:kben az é-Yekbcn a Túrsasúg 111int „Szakc.su
pnrt'. 1nüklidht:tt:tt cs:1k. Í\·cd1·cs:.~1· pr\ifessznr sokat telt 

azén. hogy a gyúgyszi:részi:k szakn1ai és tudun1ónyu . ...; 
szcr\'ezett: \'isszakapja régi r~u1gjú1 és ti.:kinté!yét. ·rtibh 
ciklu:;on ki.:ri.::;ztli! tültl\ttc be '1 (Jyúgy:-:zcrtcchnolú.:;iai 
Szakosztúly elnt\ki tiszt0t. :\ \'!ag~<:ir CiyógyszcrésZl'ti 
-l'úrsasúg i:lnlikc 1 CJ(1X--1 lJ72 küz(itt. Erre az id\ir1...: esik 
a szakgyligyszt:rész ké-pzé-s bc\·ezt..'b.:."t..'. ~unién A:ed-
1"Cs.1~1· C1~1·(i1p:1" n1int eln{\k ~ \'Ú]h·ct\'t: szú111os, hozzú 
hasonlli gundo!k(ldúsli ,·czctli gy<·1gyszerész szi:nit.:lyi
ségge! - nagyun sokat ti:tt. ·ragja vult az v·„ \1!. és a 
\'I !. \!agyar Gyógyszi:rköny\· Szi:rkcsztö Biz\)tlsúg~·1-

nak. „\z utóbbiban a Ciyógyszertechnoh\giai „\!bizott
súg t:lnliki rt..'!adalait !útl<l t:l. -ragja \'Ult a:;: E-r-r-nek, az 
(dl',:\ Ciyógyszcré-szi:ti Bizuttsúgúnak. clrllikségi tagja 
\·u!t a \(0-rESZ-ni:k. Nagyszúinli. a gyligyszcrészet 
cgyi:s kCrdései\·eJ és l't:lsöok1~1t~·1ssal fuglalkozú eseti 
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bizottsúgban is dolgozott. .~\ -r;\'113 n1cgbizúsúbúl sok
szor \'Olt tudo1núnyos értekezések opponense. a bíráló 
bizottsúg elnöke vagy bizottsúgi tag. 1955-töl halúlúig 
tagja volt az .'\cta Phannaccutica I-Iungarica szcrkcsztö 
bizousúgünak. Szú1nos külföldi szak1nai és tudon1ó
nyos túrsas:.ig. egyesület választotta tagjai sorúbn. T:.1-
lún a legbüszkébb ;:1rra az c\isn1crésrc volt, hogy a 
1-Iallci !viartin Luther Egycten1 Tcnnészcttudon1únyi 
!(ara honoris causa díszdoktori cín1n1el tünt.:ttc ki. 

Nen1 lenne teljes a kép. ha nen1 szólnúnk l\ed\·cssy 
professzor közéleti akti\·itúsúról. Elnöke \·olt a I-Iazan
as Népfont SYegL'd \'Úrosi Szcr\'<.:'ZL'ténck é-s L'lnökségi 
;ngja az ()rsz:.igos Békctanúcsnak. Több cikluson kc
resz!ü\ tanúcstag is \·olt. litolsó J'ontos küzélcti lllL'gbí
/<ttúsa az ale!nüki runkcít'l \'Olt az Eg0szségligyi l)ulgll
/t°ik Szakszer\·ezL't0ben. 

.·\z i11101.ette! \'a!\·i kapcsolata nyugalo111ba \·onu!úsa 
u1~·1n SL'!11 szün1 111eg. RL'!H.bzeresen hcj:'irt az int0zctbL'. 
lanúcsaira. segits0g0re n1indig szú111i1ha!tunk. Rendsze
res !útogat~'i_ia \·olt ~1 kari tudo1nányt1s rendL'z\·énycknck. 
cl(íai.h'l ül0seknck. nyih·ónos doktori \'0d0seknek. 

K.L'th·cs szok{1ssú \·ú!t az intézetben ( n1t.'.-g az Ö tan
.:;zék\·czetiii ideje ~da!l). hogy az intézet dulgozóit a 

2003. rcbruúr 

tansz0k\·czctö névnapjukon apró ajúndékkal köszön
tötte. Ezt a szokúst utódai is 1ncgtartottük. Ezeken a 
né\'napi köszöntéseken is 111indig részt vett f(cdre.\'.'I~\' 
professzor a nyugdíjba \·onulúsa utún is. Egyre rosz
szabbú \'Óió cgtszségi ú\lapota se111 gútolta n1cg abban. 
hogy \'ült 1nunkatúrsait figycln1csségé\·cl tüntesse ki és 
szcrctctéröl biztosítsa. 

l'ú\zús nélkül chnondhntjuk, hogy szen1élyéycl a 
20. szúzad egyik legnagyobb n1agynr gyógyszerésze tú
\'OZott e! a körünkböl. .L\z a szc!lcn1i kincs. <unit rúnk 
hag)-'Ott - rclbecsülhctctlcn. Tnnítvúnyai. n1unkatúrsai. 
beosztottai kötclcsségtudúst. le!kiisn1erctessCgct. n1un
kaszcretetet tanult:.1k tőle. Púratlan szaktnai tudúsa. 
1nunk:1bir:ísa. kü\'ctkezctessége n1indig p0!da lesz szúH 
11H1nkra. 

Jelenleg a p{i!yún 1nüklidti aktÍ\' gyúgyszcrészck je
lentlís része. tal{in a fl:!c. /(c(h·cssy tanÍt\·úny . . H\ tanít
\'Úl1yllk le!kiis111erctes. pontos 1nunkájába11. szakn1a
.:;zere!L'tébcn 01 tn\·{ibb f\"cd1·cs.\·_1· professzor szigora. 
n~igy!'okú szak111~1i igtnycss0ge. 

/)1: /\"cc/1·cs.'y (,)·/i1ry c111critus prof'csszort januúr 10-én Szentesen ~! K.úh·úria ten1etóben helyezték \'ég
sö nyugalt)n1ha. Ezt 111cge!i'1zü blicsúztatúsúra januúr 9-Cn SzL'gcdcn a Bch·úrosi tc1nctl'l rava!~t!Dzt\júban ke
rült S\l!". :\ szcrtartúst Cr~1·11/oy 1:·11(/rc szcged-csanúdi 111cgy0:-: püsplik \·égeztc. az úlla111igazg~1t{1s r0.:;zérl1l 
.<)':::aloy isr1·á11 helyettes úllanllitkúr n1ondot1 búcsúztallit. 

.-\ SzegL'di -rudo111únycgyetc111 és a helyi GyógyszL'résztudu111únyi J(ar ne\·0bL'n d1: 1:ulkuy Cr)·ú1g_r d0kún. 
a (iyógyszertcchnoll1giai lnt0zct rész0rii! (/1: L-rás fsfl'Li!I tanszék\"ezctli n1ondott búcsúztatót. :\ \!agyar 
Ciyl1gyszcrészcti -rúrsasúg köszönetét \·c1lt elnükénck di: J !11c:c Loihín \IG'Y„r clnük tol111úc.:;olta. a Buda
pesti Ciyógyszerésztudo1nünyi l(ar búcsúz!atójút (/1: ,\t111111!!"(~~1·i'i1gy dékúnhelyct!es 1nondta cl..'\ Debreceni 
(iyógyszen:sztudo111únyi J(ar ké:p\"iselüi a r~ndki\·llli idtljúrúsi k\irü\1110nyek 111iatt nen1 tudtak szcnH~lycscn 
l"L;szt \·enni a búc;-;úztatlin. ezért l/1: F(isuki .·li1,1ád n1éltatl·1 szaYait az egyik szegedi gyt·igyszcrészhallgatü ul
\'<:J.c;[<.i t'ci. 

_.·.\ húcsúztatúsl111 a zord idúj~irúsi \"iszonyok és az erÖtL'lje.:; h;n·~izús cllc11L'rL· d1: 1'.-cd1·cs.,~1· Gyh1:~.1· pro
J"cs:-;znr S(lk \"Olt 111unkatúr:sa. tanit\"{tnya és tisztelöje \'ett részt. 

(-) 


