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111 memrnriam id. Issekutz Béla 

0zúz CHzlendővcl czclült.. l.SSü. janutÍ.r ;)J~én ."7.il

lclct.l 11 XX. szá.zadheli iuauvar orvost.ud11n1á11v 
eu,vik legjc\cnt{j;;chh ;.;ze111él\.:iséuc: id. J.~"'i<'lnri~; 
J}rfta. I~~d~:.iapja az erdélyi .I\.tihal1~1n küz;.;éghcn ~·-
sziil(ifaluji't.Jnu1 ---- volt. ekkor birr'i: ké.;;,,;{íhh -l(o\();;;s
vú.rutf.. 1níiküdüt.t .. :\ fiatal l;.;:.iekutz nuír üt éve~ 
korúban (Jr\·os akart lenni H ez ::;ikeriilt is: közöpi,c;
k1dáinak elvégzése után n kolozsvúri J. Fcre11e 
.JúzscfrGl c\11cvezcll egyct.e111re iratk();t,11tt. l)c. ltt 
,c;zerzet t 1\l08-hn11 or\·o::;i diph 111i:íJ. 

.l~rcdeli szánclékn.: az etnherek küzi·et\cn gyógyí
tása. azonha11 id(íküzhe11 11é11iilcg 111úd11s11lt.. ·:i.Iúr 
hannadéYeH koráhan nz eln1élct.i <1rv1)st11d1H11CÍ11y, 
ezen heliil is a g:,yl')gys;;;erk11tatús \'(J!lZot.l:l . .ÍÚ_v 
került oklevelének az clnvcré:':lc ut{u1 az C\.!VCil~tH 
<..iy6gyszcrtani Jntézet.ébe.~ arnelynck nz iga~~at.ója 
ekkor .faka!Jliri;~y Zsiy111011.d profC~szor \"q\L J':;l(íhh 
tanó„rsegéd, n1ajd adjunktus lct.t. JBrrc az id/)re esik 
<1 .Jakabházy professzorra\ közö.'ien 1uegírt „(ly!.·1~y
,<.:zcris111eret..'' (~. t.anköny\· inegjelcné.c;e is ( l 01 ;}). 

:\Jár a küYetkez(i évben niagánt.anúrrá hcd>ilitúltük. 
\: ála;.;ztása i!.;Cll szeren esésnek hiz<>11 yu l t. \'alc'.)

han ulvan t.ntlo~nányúrrhan ke;;;dcit. dnla;1;;;ni, aiuc\\' 
ebben~ az idöszakb<~Jl lépett aranykor~ha .. \ X ;\ _ 
szúzad első é\-tizecléhen cgvinú::;t. érték a nau:v uyú
gyászati felfedezések: az~.;k, ;unelyek 111ég·-·jo'g.g:al 
kötlídtek el.sfídleg:e:c;en egy-egy kin1aga,c;ló knt ató 
sze1nél.~yiségéhcz. „~\kkoribnn a Ina n1úr tilta1únosan 
uralkodóvá vált „csapatn111nka" 1nég ritka1-<á.s::
;.;z{nnba n1cnt; az interdiszciplinarit.á;-;i. 1nég egi'-

egy kitua~a:-dti koprJll,V<l eg,v.-;zen1él_vhell i.'-i Illeg 

t.ndtn va\6síta11i. (Jundnlj11nk c:.:ak h'hrlichrc. ak·i 
loualábh olyan ki1uauasló ké1nik11s Yolt, 1nü1t (JJ'

\'(';skutatt'.> ·és a µ:yógyít./J nn111káhoí:. óppen Úf!.V 
értett. 111i11t a hakteriol6giúhoz. 

l\ll!!-he11 a polgári dentokrat.iku;-; fi1rrada\{)JlJ 
ut<in a l\".ú.rolvi korl1ui.uv kinevezte az intézet. iunz-

•. ~ t:' 

gatújúvá. de a l.iékeszerztídé:::ek kiivet.kezt.éhcn~ ez! 
<t pusztul ('t:Jak 111integy föl éven út tültötte hu. 
l \121-hcn i')zcgcdrc került. ~~- 111int istnoretes. ez az 
eg_yete1n let:t. a kolozsv::lrinak a jogut(ida. -; ez 
<1zo11han csak „szelleini" t{ikét jelel1tctt. hü;zen a 
szükséges épii\et.ek ncrn álltak rendelkezésre. Rze
µcdc!l inint a Ciyú~y;-;zcrt.ani és <J.vógvszerisnieroti 
I 11 t ézet igaí:gaf {;ja ~t.anszék vezet() 'cg}.'~t e1n i t anúrn 
1níikiidiJtt tuá:-:fél Ó\·tizedcn át. l\.üzhcn v(i\t. az 
t\~yet.ein rektora i;.;; ohhcu a ntin<'í~égéhcn {) kczde-
1nénycztc -- akkor az Egyesült. _A,1Jan1okha11 do\
g11zú - Ff:~cnt-(/yöryyi .Alli(<rl hazahívúsúL 

~.\n1ikor azutún J·akahházy professzor a pesti 
cgvoteinen nyugalurnba vonult. IH:i7-hen f,c;sckutz 
T~fS\n kaIH>t i. 1;1cghívi:í.8t a C:yógy,c;zcris1ncreti T 111.ézct 
\·ezctésóre. Bcir l'SHk két. éviu; n1üküdütt ehhen az 
i11t.ózct.hcn. inert. 1 \l:~n-hon üt~··ett.c a CiytJgy:-;?.er!a11i 
Intézet. vezetésöt. ez a két. esztcnde.'i -·-„ nn1ikor l!J:{7 
6;..; 1~1:H1 kü;;;iHt (•sak a uvr'1vvszerész-ha\lu:atók nkin
tústi\·al fou;lalkozott.. ·~.- J;~idapest.i c(rv~tcincll ---
elég \·olt a;-ra. hn.gy a tapasztalt. oktaft\ c\i)rclát.á~ú
\·a\ bcvürve az addi!!: túl11yn111óré::;zt növénytani 
a\apoko1;·· ú\l{1 farn1;:{.kog11c'1~i;1 oktatá;.;ri.hn ,{zt a 
ké11li<1 i Hr.cnilé\cf.ct. n.111ivcl 110111 ki,o.o. ré:-izhen n1eµ:i·e~ 

tette a 1n:d 111odcrn f'arn1akc1,~1tt'Jziai oldatú~ alap
jait. 

.:\ ( ;V(,)\.!\'Szertani l ntézetct. vezeti.e l o:J\l-f 1'il cut~

szcn ll}'11g~tlotnba vonulásáig. LTgyanebhen a;;; e~z~ 
tend6hen. iri:~n-bcn \·tí.la;-;zt.of..ta. levelez() tnµj1l.Yt.í.. :1 
i\:fagy<ir rrndnn1ányo:-: .Ak<t(lé1l1ia. 

.-\z l \l(i2~hc11 tiirt0nt 11yugdíjaz{t,c; az1Jrth<ln túvtil
rú\ ,c.;0111 jelentett. tétlenséget. l\Jéi; tiihh. 1ni11t llllÍ~

fél évi.ízetlen kcre,c;zUi\ -111i11L tud1>11uí.nvns tn11ác . ...:
ndcí ---- <1kt.í\·an részt vett. a fiu·1nnkoh'1u:Íni kutnt;í
sokhan. és a nyo1nába lépő fiatalahl;- µeneráciúk 
rendelkezésére boc;.;át.ott.a akkor nt<lr t.iibh. n1int fél 
é\·százado:::; tapasztalatainak gazdag tárházát. 

A„ sor.'i igen hosszú élettel ajándékozf a 1neg. 
....-\lkotásokban gazdag, sikere;.; életútjút 0~1 éve;.; 
korúhan. l!J7(l. július 31-én fejezte ho. :\ 1!arkasröl í 
teruetJíhen helyezték örök n;tugulon1rn. 
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/!1ar 111 akol Ó[JÍ ai 111 u 11ká8Sd[Ju 

..:\lig volt 1nég 28 éves. arnikor rnint fiatal koloz::;
vári n1agántanár kapcsolatba kerfilt az akkor 
ugyancsak fiatal -- alig néhány éve alapított -
Cihinoin (~yógyszcrvcgyéHzeti C~yár t11lajdono;.;aiva\. 
;\ gyár vcgyé;;z111érnök tulaJdonot:iai kere:;ték az 
cgyiittn1üködé;;t tcheb;égc;; farinakolúgusokkal. 
J\ vegyészek é:; az ()r\·cn;kutatók egyiitt.111űködé;:;e. 
az elinélet és a gyakorlat eI,·álaszthatatla1u;ága így 
vált nuír fiatal kor~í.han olv ter1nészcte;.;Né J;.;sckutz 
Béla szi:í.n1ára. · 

J~nnek az egyiitt,1uükiidéönek :.tz eh.;{í jclcnt(ír-; 
credn1énve a Novatn>11in 11évc11 f(,rnai<>niha hozott 
új gyög.~'szcr 1ncgHziileté.~e \·cdt (f!ll7). fssck11tz 
ugyani;; behatóan ta11uhníu1.vozta az atropi11oak. 
,·alarnint a kvaten1er an1nJ(JJliu111 húzisoknak a far~ 
111akol('>giai hat.á:..:út. é:-; hehizon.~rította. hogy ezek 
kénliai (i)jle:..:zt é:..:éve! csük kenthetí)vé válnak az 
atropin11ak a központi idegrendszerre ki[Cjtett 
általában 110111 kívúnatos ~-„- hatásai. ugynnakkor 
111egnövolhet() a hahí.:;t.ani :..:zcn1ponthül értéke;.; 
paraszin1patol}_t.iku:..:, n ('holinerg végké.-:ziikíkcket 
hóníló hatús. ()volt az. aki hehizonyította. hogy ar, 
új vegyiilet é.:; a papa\·cri11 együttes hatása az addi.~ 
iHUicrteknél lénycgc:-:en jcihh si111aiz(J111-µ:iir(':..:oldt'1 
hatást. crcd111énycz. [(öztudot t, hogy ezt. -a gyügy
:..:zcr-ko111 hináciöt n1i11d1u~iig alkal1nazzuk. 

})zcgcden volt: profcs~zor akkor, a1uikor --- egy 
évtizeddel kéHfíhh - n1cgsziilctott a Novurit ne,·íi. 
t.eofillinncl ko1nbinált.. hrganyt tart.aln1azó. szerves 
alapú vizelctbajtil ké.-.;i;íttnényc, n1el,v évti;i;cclcken 
át ki;.:zorítut t. n1índc11 korábbi. hason Ifi Hzert. 8ok
kal kevésbé volt 1nérgez('í az cl<'>ttc alkalinazott 
ltig<111yos húg,vh<1jtúknál é.s ugyanakkor cn'itcljc
Hcbb \"olt hatá.sa. 1\z fi-;i-;ckutz által ajánlott kon1p~ 
les-n1oleknlúhan a tcofillin-ko111opone11H 1nint \·e.se
órtágít6 n1ííköcUk: segíti a (ÜlszívócUist és n glon1c
rulus filtráei(Jt, dc ugvanakkor {'Sükkcnt:i a hiiranv
nak 1néu szerve.s küldshcn j;.; 111crrJévéí szüveti~<ra{ú ._. ~ . ,-. 
hat.ú1:;;:ÍL rfudjuk, hogy ez a vcg)„iilct ;.;okáíg. ·f..~gé
s;-;en a nyolcvnnaH évek kezdctéiµ töltötte hc fontos 
szerepét. I\Ja pjainkra nní.r ld:-zorít ották a forgalo1n
hr)l a 111ég korHzerííhhck: n liigan,vt<'il teljesen 1uc11-
te;.; diuretikun1ok. 

fsi:iekutz nevéhez füz«idik a l)er11ari11 111egalkn
tása is (Jn:~J). J1<Í.r ezt. n kö.c;zítn1é11vf 1\17:2-hen 
türülték a Uirzskünyvhii!. de kii7.t udr;t t, hogy az 
1 !10~-hen türzskiiny,·ezett No;-;pa (drota,·eri11u111 
hydroch!oricurn) IllegsziiletéNe j;.: szorosnn kap
esolöclik a l!erparinhoz .. Jolent(is ré;-;zc volt. az I \l;)ll
ben forgalon1ha hozott- J-Iypothiazid nevíí vér11yo-
111itHc:-.ökke11lönek a g,y(Jµ:yá\-izatban türténfi heve-
zetéséhen. ~ -

l~\inéleti rar111ak()l/)giai kut.atÚ:-;;d küzíil kicn1el
ked('lek a pajzs111irigy 61et1anára. vala111int. az inzu
lin hatás1neehanizn1usára \·onat.k(>ZÖ vizsgálatai. 
·Ez utübbi,·aJ kapcf"olatos egy anekdótúha ill6. de 
i~az történet. a1ne!Yet. ('i tnaga n1ondott. el ö:..: an1cJ1,..
;;~ N é11.-.;i;;i hadf:diu 1 ~17~1. é,-j ;1 {Ju11:..:zt ur-; ] 2-i í'Zt't1núba~1 e e 
-- !udtila, illctiíle~ teinetése alkal1111Íhúl -~--egy n1eg

e1nlékezé.c; keretében J\,t() (/ábor l)ál tollából jelcilt 
nieg. ~:1.z inzulinnak a rnúj enkortern1clé:-:;ét gátló 
hatásrí.ra Yonat;kozü kí::1érleteir6! van HZÚ. „Ezt idéi-
8Chh Tssckutz Béla IU2·1-hen .. szegedi rn·ofes::;zor-

ként. lJcbizuuyít.ut.ta. de ('i:ittk hékiiku11. inert endéís
úllatokon az ·akkori technika n1ellett: nc111 lehctct.t . 
}Jar1uinu év,·cl kéHlíhh fia, if]ahh IsHekut.z J3éla 
kidolgozta ezt a 1u<1clHzcrt:. ,;\z idősebb fHr:;ekut.z 
profesr-;zor akkor azt a félig t réfús 111egjcgyzés1 
tptte. hogy chhií! n té111áhöl az unokújának ii:i jut.. 
J~s val6ban: öt ve11 óvvcl az c'í cl;.;() crr61 sz{dó tanul-
1111:iny;í..nak a n1egjclcnése után oJ,·ashat.ta az uno
kája - akkor (akár('snk /; 111aga n gyógyszerek felé 
l'ordulá::;ának az ide,ién !) lHll'!nadévc:..: nr\«1sta11-
ha.Jlgató - ('ikkét. a111ely nnµyapja f'iilf'edczé.-.ét 
alátún1a:..:ztja". 

rsfickutznak részben az -Egé;.:zsögiigyi 'r11douiú-
11yos 'I'aná('shan. részben az 1\kadé111ia hizottsúgai
ba11 vh•elt vezet() tiszt~ége f'olytún jelcnt(i!-' hefolyú
~a \'n[t a hnzai gyógy;.:zer,·{Lln:-:zték alakulú:-:úra. 
l·gyan('~ak jelentc'is az a szere11e, cunit az lfl;).f-hen 
niegjelent \-'. é.-. az l~Hi7-hen n1egjelent \-L i\Iagyar 
( iyügyszerkünyv szerkesztésében tiiltiHt he 1nint n 
biológiai és a farn1akolútriai alhizuttsúg elniH;;e. 

~·I:~ o!.·f11!1í 

1-;rir ,-.:ok gyúgys?.er 111e.unlkotúsúha11 va]1'1 n~.i..;zyé
tc! f'íiz1'ídík · neYéhez. 1'i nlnua i11égi,-.. -·- hi;i;onvúra 
eriísen túlozya _„„ ruftsbai~ lút.t;{. 111u11kússú_µAnak 
legfiihb jele11t.ríség~éL _l~rr(il így szólt: „Ne111 ,-ú:g,yok 
zse11iúlis eruber. J~n egy küzepes képcsségíi kutat('1 
,·oJtanL akinek az a fCladat jutott. hogy tnegszer
Yozze a gyúg,y.szerkutatást. a;i; orszá.ghan. :\z én 
crcd111é11yc111 az. IHigy gy{igy:-;zerkutalás frllyik: 
szinte 1nindcn tanszéken. tHindcn gyárhan. i11t.é
zethc11 tanítYányaínt vag.r az ií tanít,·ányaik van
nak. J~z az én élcien1 ered1né11ye: bog;.- a ni agyar 
l.L".''<)g_v.-;zeripar ott áll. ahol :UI. 'l'udjn --·- 111011di a 
né1ni iinir(JJliá,·a] --. én ltn;ta e111hcr ,·oltant. ezért 
aztün úgy gondolt;un: niindenki gondolkozzon 
r11agúnak·. J-f Ítgyta 111 dolgozni a 111!!1 ikat.ár:.;ai1uat. 
;\Iindcn szon1hato11 az intCzethe11 ref'ercl\ú értekezle.t 
volt. ahol a 111H11kúrül és a szakirodnlon1hcíl szerzett 
t'1j i.sineretckr61 adt.unk szú111ot. ~I.'anclc·:-:1Jt adta1n. 
l1a kértek -- de n:ílanL lehetett és kellett ünú\\{,an 
dolgozni. :\ki nc1n t udntt i'lnúllt'lttll dnl!!ozni. c1z !IC!ll 
is 1l1aradt Illeg n hlian az inté7.ct be11 ···:, 

\"alt~dian: hn 11c111 olyan szerén\· einlier. e!inond
hatta \·olna (egy liah;.;.ln1rµ: csász{1r 1no1Hlú;.;út vari
úlva). hog_}.- az(; tanít.vánJ:ainuk a katedníja fij\ütt 
s(lha sen1 111egy le a Nnp. 111ert nenH:;-;ak hazúnkra 
l;rvé11yes <1z elr'i;i;(íekhen tett 111egál!apítú:..:. :\lig voll 
n ,·iláguak olyan része. ahol ne állt. ,.r_dna eµ,vl~tcrni 
Í<tlli:izéken volt ta11ítvtí.11va. J~~cry évtizeddel ·ezelc'ít t. 
atnikor IH7G-han nr,. szÍilct.és7;apját ünnepelték. H 
világ nti11de11 részéh61 jüt.t.ek az iidvü1Jetek. a j('ild
vú11s:'l!.YJk. ,;\!;:k(ll' ln [!V/\1,!V,'-'ZCri i\ Ili ta11.:..:zc:kct \·ezt•t ·· 
tek a;, I:-:sekutz-taníÍ:~·{tJ\".~,ok. 

l\ak .:;zííkchb kürben köztud(/t t. hogy 11e1H1·:-;ak a 
fa1'11Hlk(1\ógiai kutnt.ú~11kkal f(1glalko-zr1tt. !iancn1 
érdeklr:klési köre kiterjedt a farinakolúgin. a yyóyy
,._;:·:.c rkutotá:-; !örfl:nctérc ií'. J~ t udo11Hl11 vtürt én el i 111 u11-
kú:"s(tgút1a k legra11g:11:-:ahl1 ereclnLÚ;1ye <LZ ;1 tiil1l1. 
rnint- non oldalas !i.irni'Jr. é:-: 1negszü1nhilhntat.Ja111il 
sok irodalini fínTÜsra épiih'i 111íive. a1ncly az .:\ka
dé111iai J(iadú gondozú;:;áhan n ,-i!üg gylif!?SZcrku
tatású,11ak a történetét dolgozza fel (ie.schichte del' 
.'\rznein1i ttelforsehung cí111en ( 1 U7 l ). 



i 9Híi. 11obe1nlic1· 

.".. kutatlts n1ellett az egyeten1ek legfOntosabh 
feladatának az oktatúst tekintette. 

:\z egyeterni hallgattík és a gyakorló orvosok, 
gyc'1gyszerészek szi'unára írta é::.; adta ki lfl:ll óta 
egy1nást küvetc'í. fr>lyan1atusan javított illet vc 
héívített kiadásokban a Ciyögyszertan és gyógyítás 
<'., eredetileg háron1kötetes n1unkáját. 111ely azóta 
ti)hh változatban, tübbfeie cÍinen is n1egjelent. 
.'-\legutolsó kiadást l H7fl-hen tette közzé a l\Iedicinn 
l\.önyvkiacl<i: ennek a „C~yögyszerrenclelés" e. 
kötetnek <l társszerziíje lán.va: Dr. lssckut::. l~ívia. 
egyeteini docens. l~ál' ez a künyv sohasern ,·olt 
hivatalos cg::yetenli tankönyv. nlégü; ne1nzedékek 
kézikiiny\·p \·olt és újal1h kiadásának hi{u1yftt sokan 
f:'tj\a\j1ik. 

.;\lint. oktatt'1. a budapesti l~gy{~tein tiirténeténck 
! aiá11 legnehezehh idéíszakúli<l!l: l D-!-t-hen {) vcilt az 
(Jr\·o:-;kar (lékánja. az orvciskari intézetek. klinikák 
(é;.; nz ide tartozö gyögyszerésztudornán.yi intéze
tek. t.anszókek, az egyete1ni gyógy:-:iertár sth.) nent 
i.u:en tf•lepOltek ki a f-li1nnadik Bir()dttlon1ha. 

A. fel:-;zahadtdúskor 1núr elinúlt ;)0 éves .. "..z újjú
,-.;ziiletii 1Iauvar ~rt1dt1n1ánv<1s .-\kadé1nia in{u· l~J-l;)
lien rendes .... ~tagjni sorúha: választotta. l~kkorihan 
t;u;vré:-:zt az :\kadén1ia, de últnJúba11 is a tcrvgazdál
k'<i(lús útj{u·a térti ország kezdett IHlf!.J:nl)h._ eréiket 
ko1H•entrÚ\ni a gyógyszcrk11tatÜsra. rgy }iátran 
eln1ondhatc'i: ahhan. hog.~,r hazúnk gy(1gyszerei 
\·ilúgszertc ii-Hnertté. llittjd elis1ncrt.té \·á\t.ak. ehhen 
jt~lent{)s. elválaszthatatlan szerepe van id. Issekutz 
Bélának és tanít\·ányai n1unkásság{u1ak. 

N a!!vra is értékelt6k ebbeli tevélZen ységét. l \J;J 1-
hen ~t- Jfagyar Népküztársasági :f~r:det~1rend V. 
fokozatúval. 1!15:2-hen a l(ossuth~dijjal t.iil]lették 
Id . .l~zenkí\·iil töhhszür részesült a l'Iunka I~rden1-
rend, illet\'e ann<tk arany fi1kozatának a kitiinteté
,-;óhen. lfl7 l-hen a özegŰdi ()rvost udo1nán.vi Egye
t e ni tiszteletbeli doktorávú nvatt:a. no. szü!et.és
!l<l[lj<l a\kaltnáhöl a -:\:Iag.rar Népköztársasúg Zúszlt'i
rendje rL fokoz<tUit. kapta n1eg. 

:\z ú\latni kitiint.ctéseken kí\·[i\ htivPn úradt felé <t 

,:.;zak1nai elí:->nlcré.'i is. A.1nik11r 1DG2-he11 nvut!alt>nllHt 
vont1lt. az évben éí \·olt a 8c1n1ncl\veis Ör~·ost udo
inányi J~g.vete111 !egn1agasahh kitüntetésének a bir
t ( ikosa. A. Senunel \\·eis ()~11.I~ Se1n111el \reis érrnének és 
díjának a kitüntetettjei azok. akik a 111agyar or\·o:::;i 
tudornúny fej\e.c.;ztéséhen lankadatlanul {:S ki1nn
ga,.,J<') ort.idrnt~nnyel dolgoztak. 

:\. }Iag,vnr Fannakoh'igiai ~eár,:.;asú.g Issekutz 
{~rnlékének a niegüröldt<~sére e1nlékér1net {;::; jutaM 
lo1ndíjat. alapított, inellye! cn1\ékeHía<lás keretében 
jt1tal111azza a farn1aknlógiai tudo111ány egy-egy 
kiinagaslú 111 íí vclti jét. .:\z Issek II tz e1nlékérn1et- é;-; 
jutalnrndíjat. e\:-:() a!ka\tJ111n1;t\ I~noll ,J(izsef akadé
nlikui-i. li.;sekutz tanszéki utöda kapta rneg. 

}ra i;-; figyele1nre 1néltt'1 az a goncln\atsor. an1it 
negyed é\'százada. 7i>. sziiletésnapján fejtett ki; 
azzal kapcsqlathan. hog~~ rni az orvo;-:. feladata a 
gyúgy;-;zeripa1· fej\éídésével kapcscilathan. Ekkor -
1\Hil-ben1 · íg,y nyilatkozott.: „A. \eendéi or\·osnak 
é;-; a véQ:zett orvosnak is niind tiihhet kell tannlnia. 
Néh{tn): évtizede 1nég. jnhh híjún, snk küzü1nbüs 
_!!yógyHzert írtak e\(i az orvosok. }fa azonban er6s 
hatúsú gyógyszereink vannak. de ezek hatékony
:-;ága a használatuktól, az e16írás helyességéttíl függ. 

-JO:l 

Hossz illlrnlmazásuk lmjt idézhet e\ii. Tehát: csuk 
alapos tudású orvos használhatja bátran az új. 
hatékony gyógy:-izereketi s a jöl íelkészlilt. Ol'\'os11ak 
ezek a gy<)gyszerek nagyszeríí fr~gyve1tá.rsai. :\.z 
orvos hivatÚ„':ia tehát, 1uincl szebb lesz. de felel6sség
teljesehb is. önfeláldozó t.annlúst. 111unkút kívánó". 

~~t s;;erke:::.;_·f/)séy 

13 11a.1t.'ITTl1> Ee„1M llu111w1.:y11 cf!1ap111 

6c.i1a \-Iu1111e11:yT1t, OCllOHaTeJIL coupe.\\Cll!lOlí Jlll\(l.'!l.l 
<!1ap.\\ah:oJ1or1111, 11e11repc1.;11x 11ccJ1e;toua11uií ;1ei-:apcTne11-
11<.1x 11pcn<1paTOB J10Hll.'JC51 100 _TICT 11a:1an ( l 88G-.- l ~l7~l). 
B pc3y;11/raTc ero ;te51Te:1u11ocT11 po;u1:111Cb Ta1.:11c npcna
paTb!, 1.;a1( HuuaTpnunJJ!' (1917) e Tpo11al!oB1iL\I c1.:c.'J1.:To.\1, 
;u1ypeT11t1cci-:oe cpc;tCT!ltJ Houyp11rl', cn;tep;i-:a!lllllí 1rryT1, 
11 op1·au1111cL1.:11il cHn:111, ;(aJtee 11cpnapnn ( 10:11) 11 ;1p0Ta
Hcp11H (lfJ6'.2), ;t~l.'Iee ;u1ypeT1111ec1.:11ii r1peuapaT r11noT11a

:n1;c ( l!! npuue;1 :n1at11rre:1h!l1>!e 11cc:1e;lOlla!!l!f1 no (!1n:HHl· 

.'IUl'llll l!UITOBl!;u1oii il\C}JC:Jb!, ;(aJtee !10 .'\ICX<lll!!:J.\IY ;teii

LTBl!H l!llC)-'Jil!lla. C 19:19 r. JlU !!CHCllll 011 Ől,!.TI ;u1pei.;-ropo.;1 
(fiap.,1a1.;o.r1or1111cc1.;uro M 11cT11TyTa J\1e;t11n1111c1.::urn ~,..1111-

uepcirrera 1u1. 3C.\l.\1e.r11H:11ca (Gyit<111e1t1r). G /tL'IIb fllJ-:1eT
neií 1·u;lOB!l{1tl!1.1 co ;uu1 ero pu;!ClCll!!H na 10 1.;:ujJc;q1a;.; 
!jlaj).\l<ll\O:IOl'llll .\1!1p;1 111,1_·111 pyi;o!Hl.'(l!Te«OL\\ll 1-:;u]1e;1pLl l'!'() 

y!!ell11F11. 

Í 11 11i1_~1t11!1·i11111 JJ,:f,t lssr;l·11t.: 

f-lu11dn;d ,\'f'Hl"l'l ago w11s hont lh'.la lo:l'l~'kut.z ( lS/ili-~ 
lfl79), tlie foundPr of dir 1nod(·r11 ph1u·H1a(•(1logicnl 
~·H'.hool, tht: i11it.ii1i.nr nf tbc .l-lungHrin11 dntg l'PSf'Hl'Cii. '_l'lti· 

('o!lowing llH'dií'.lllllf'lliS Hl't' tht~ l'i'S\l[tS (lf his iH'Ü\'iíy: 
N 0\'1J.i.rnpi11u(ty ( 1n1 7)' t ht~ ditH't:tic _N O\'Urit ellY <'Oll!.ttioin.u 
111L•rcur.r in nrgiulic link Perpurine!Y (JH:Jl). !J1·ot.n\·eri1H' 
(1 fHi2) 111oreo\'e1· Hypothinzidert.li u>i diul'(·!.it·. 1-lis i·al'lií·r 
in\·estigutinns en1111P\~lí·d \Vith t.hc physiology nf tit(· thy· 
roid glnnd HR \\'('l{ HS \\'iih thp t•ffect.ing lllt'td!HlliS!ll o(' 

i11suli11 nni ()fa grcnl- :-;ignifil'HtH·t~. KilH'.fl 19:1!! 1111til liis 
retirernent- Ili: \\"HS the dírcl~tor of tlie .lnstit.11[. of .Pluir· 
1nal'nlogy nf t-he 801t11nPlwt:is }li,dit'.td lTni\'crsit.,\· in Htt· 

dapt•sL :\s hc liecnHtt: 90 ,\'i'Hl'S nld, ii- luts l1l'('tl fn1111d. 
thuL 19 plHLl'!lHtculogii'.ttl in:.ilitui, of thn wn!'!d \\'Hf-1 lt'd 11.\ 
tii.:: discip!es of B1°·ln IBS1"'k11iz. 

ft1 111c111111·i<1111 }Jtrlu ls.w:/;11l::. ,'-,'f:!I 

Jh:ilt lso;1·kut.z (lS8ii-~·l079), 1ler ()rlio\lf:r d01· 11ttJ!!t~!'-

11en Ilhnn1u1kologis('lir-n R('liule, Bnhnbrec!H;r _d,:r 1111gn
ris('!H~n :\rznf'if1H'Rcl11111g kn111 \'Ot' l'llll(l 100 .Jalu·eo 1u1f 
•liu \\'elt. llank St'iner hnhnhn·clir:nd(,!l 'I'üi.igkf'it \.:onn· 
1en \'ií'le .Jnhrzt:hnie nnclt S(•i11Pt11 'fod eirit~ }teilH' 'viclt-
1 igf't' ;\[i'diknn1e11tf' ·1 •• B. N O\"Hixopin1,lj.1 1nit 'l'ro11nuring 
(lHl 7), das LJll!'t'.ksilbPrhnlt.igu J)iuretikuni No\·uriti!.ü, 
f'erpnri11 (!!lai) und DrniaVCl'in (l!lG2) sn,,·ic• dns J)iu
retikurn Llypotliíuzid ~ enL\ril'.:kelt .. \'011 .Hf'deuitir1g 

flind uueh die Bit'.h nuf dit· Physiolngie der :-11'.hilddrlis<' 
sn\vie dt 1 11 \\'irkungsriie(•hnnisu1ns \'(111 lrisulin \Jpfassen
dl·n U11t.crsueh11ngt:ll ,·n11 l8Rek11tz. Von 1n:-1n un \viu· cr, 
;.;olungc bis (·[' in don }tuhezuHi.nnd tnlt.. J)in~ktor dt·:-i 
1nf>Lil11ls !'ür :\rzriei\vi d~11ngglehr1~ ( h·r :\Tr·dizinis(•hen 
Univt:r8itiit :-ienl!tWIWt'i:l BndnpesL ;\!l sr·ir1e1n !Hl. e('· 
h11rtst.ng \Vnn·n die [)i!'<·ktorP11 \"Otl IH !'l1nr11111z.::1tii:ct_d1t_•H 

Lr·hrst.iih!Pn dt'r \VP!t [ss1:k11iz R(·hli!Pr. 

* !!1'su111u "11 8sper,111/1J: 
.lft1110rf' dr: fh'.fu íss1):t1I,: 

:\nt.nú (:L•nt· jarnj nnskigis Búlt1 l:'iSt:kut.z (lS.Sti-l!J7Dj. 
la fnndinlo de Itt ntoder1111 fnrrnukologia sknlo, ln <:kino· 
\·int.n d<~ ln hu11gart1 ftH'lllH(:i11 1:splnrndo. l-\:i1•l rezulto dt· 
linj Vf·rl.::oj, t.•:.iligis h1 tropnn-skehita Nín_·i:itrnpin(LV ( 1Dl7), 
la urguoliin(lll 1nerkH1'f:nhavi1 Nn\'urit/1.V, kit•\ diur1·t.iko, 
[llie ln jlf'!'flllI'ino ( 1n:i1) kaj ln drotn\·erino ( 19ü~), pnste 
la pli 110\·tt di1u·(·iiko: hypot-hinzid. :-iignifnj cslis li11j pli 
frtutj t>>iploroj konec:rnuntaj 111 fizinlogiou df~ li~ Ú!'(lido 
kaj l!t efikn1eknniRtl\O!I de l'insu\inn. Ekde 1 n:~n gis !ín. 
11ensiu1no, li esti s d irektoro de ln Farrnukologia Ins! itninj 
de li1 i\-I1~dicinu t~ni,·0r;::;itnto „:Senuneiv,·eis" (Bndn11l'!Ü). 
En lia 90. jr1r11,l;o slnris 19 ls;::;eknlz·distdp!oj t~e la knpo 
do uni\·c·rsitntnj fnr1nnkologinj kn.tedrnj dt• lil 1nnnd() 


