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DR. KŐSZEGI DÉNES 
1888-1970 

1970. szeptember 14-én súlyos betegség után 82 
éves korában elköltözött az élők sorából Dr. Kő
szegi Dénes ny egyetemi tanár, a Szegedi Orvostu
dományi Egyetem Gyógyszerészi Vegytani In
tézetének volt igazgatója, a kémiai tudományok 
kandidátusa, Temetése szeptember 1 7-én d u 
3 órakor volt Szegeden, a Belvá1osi Te1netőben. 
Ravatalát családján kívül barátai, isn1erősei, jn
tézetének volt tagjai és egykori tanítványai állták 
körül Az Egyetemi Tanács és a Gyógyszerésztu
dományi Kar nevében dr Vinkler Elemér egyetemi 
tanár - tanszéki utóda -, tanítványai nevében 
dr. Morvay József egyetemi docens, az ifjúság ne
vében Szikszay Margit IV é. gyógyszerészhallgató 
búcsúztatta. 

D1 Kőszegi Dénes 1888 aug. 12-én született 
Nagyh1kon. Édesapja szeszgyári tisztviselő volt 
1911-ben „vegyésznövendék" -ként került a Ko
lozsvári Tudon1ányeg;yeten1 Te1mészettudo1nán_yi 
Kaiára Fabinyi Rudolf professzor mellé. 1914-ben 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett, gyakornok, 
majd tanársegéd lett, és egyidejűleg a Vegykísér
leti Állomáson is dolgozott, ami szervezetileg Fa
binyi professzor intézetéhez tartozott 

Az első világháború után a Kolozsvári Tudo-
mányegyetemmel Budapestre, majd Szegedre ke
rült. Itt adjunktussá lépett elő, és 1933-ban a 
„Gyógyszerészi Kémiai Analitika" tárgyköréből 
magántanáná habilitálták a dr. Székí Tib01 veze
tése alatt álló Szerves és Gyógyszerészi Veg_ytani 
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Intézetben, ahol a gyógyszerészhallgatók gyógy
szerészi-kémiai gyakorlati kiképzését vezette. Emel
lett vegyész- és tanárjelölt hallgatóknak az élel
miszerkémiai _é~--~émiai technológiai-analitikai elő
adásokat és gyakorlatokat tartotta, illetve vezette 

Az intézet későbbi igazgatója, dr Bruckner 
Győző professzor, a Te11néSzettudon1ányi Kar hoz
zájárulásával teljesen dr. Kőszegi Dénesre bízta a 
gyógyszerészhallgatók kémia oktatását. 1938-ban 
kinevezték intézeti tanárrá 

1944 októberében, Szeged felszabadulása után, 
megbízást kapott a Szerves és Gyógyszerészi Vegy
tani Intézet, majd az Általános és Anmganikus ké-
111iai Intézet igazgatására, n1íg az illetékes prof8sz
szorok Szegedre visszatérve ismét n1egkezdték mű
ködésüket 

1945-ben rendkívüli egyetemi tanári címet nyert, 
s 1947-ben megbízták az önálló Gyógyszerészi 
Vegytani Intézet n1egszcrvezésével és igazgatásá
val 

1950-ben a Művelődési Minisztérium a Szegedi 
Tudo1nányegyeten1 Te11nészettudo1nányi Karának 
egyl1angú n1eghívására nyilvános rendkívüli ta
nárrá nevezte ki A gyógyszerészképzésnek az 
Egészségügyi Minisztérium hatáskörébe utalása 
után 1951-ben tanszékvezető egyetemi tanárrá ne
vezték ki 

Egyetemi tanári működése alatt a Gyógyszerész 
Vegytani Intézet sze1nélyi állomállya, műszer

parkja, oktató-nevelő munkájának minősége ál-

landóan fojlődött Vezetése alatt az új intézet több 
mint 130 tudományos dolgozatot tett közzé. Sze
mély szerint 67 tudományos munkát publikált, a 
klasszikus analitika, a gyógyszervizsgálat, továbbá 
a hazai cellulózgyártás körében Utóbbi munkái
nak népgazdasági jelentőségét az Ornzágos Terv
hivatal a „Könnyűipar kiváló dolgozója" kitünte
tés adományozásával is elismerte. Fejlett gyakor
lati érzékkel kidolgozott módszereit nagy pontos
ság és megbízhatóság jellemezte 

1963. szeptemberJ,'5_n_ vonult nyugdíjba Ez al
kalommal a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa a gyógyszerészképzés terén sze1zett érde
n1eié1t a Munka Érden1rend arany fükozatával tün
tette ki. Ez idő után is tovább dolgozott a Gyógy
szerészi Vegytani Intézetben, és még ne1nrégiben 
is tett közzé tudományos dolgozatot 

Kőszegi profosszor 52 évet meghaladó egyetemi 
munkássága alatt több nemzedéket oktatott a 
gyógyszerészi kémiára Több volt tanítványának 
gye11nekét is oktatta, s személyisége évtizedek so
rán alig változott Magatartása 1nindig 111értéktar
tó és nagyon einberséges volt Maga és n1ások iga
záért mindig bátrnn kiállt. Tanítványaihoz köl
csönös ineleg szeretet fűzte Szerette a természetet, 
az életet„ Érdekes, kedves egyéniségére sok-sok: ta
nítványa szeretettel gondol most, mikor örökre el
távozott közülünk, és emlékét kegyelettel meg
őrizzük 

Dr M mmy József 
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