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MEGEMLÉKEZÉS SCHULEK ELEMÉR AKADÉMIKUSRÓL 
SZÜLETÉSÉNEK 80 .. ÉVFORDULÓJÁN 

A Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kai 
f év május 28-i tanácsülésén ünnepélyesen emlékezett 1neg S eh u le k Elemé 1 

professzorról, alci évtizedeken át nevelte, oktatta a Kar gyógyszerész hallgatóit 
Az ülé.sen Dr Sz ás z Gy ö r gy dékán üdvözölte a meghívott családtagokat, 
Schulek professzor özvegyét és fiát ifj. Schulek Elemért, valamint lányát Tóthné dr. 
Schulek Nórát, rnajdfelkérte az emlékelőadás megtaitására Dr Végh Antal 
és D r B u r g e r K á l m á n professzo1 okat 

VÉGH ANTAL megemlékezése 

„Az 1964. okt. 17--én tartott kari tanácsülésün
kön emlékeztünk meg a ravatalon fekvő Schulek 
Elemérről, akit három nappal előbb 14-én ragadott 
el az élők soráb61 a halál A fájdalom, a döbbenet 
és az elárvultság érzései domináltak bennünk, ezért 
nem is tudtuk akkor teljes mértékben felmérni 
veszteségünket. Az azóta eltelt kilenc év már meg
tanított minket arra, hogy távozása akkora űrt 
hagyott maga után, melyet azóta sem sikerült a 
gyógyszerészet terén pótolni Várjuk azt az egyé
niséget, aki Schulek Elemér sokrétű adottság·út 
a maga összetettségében vállalni tudná. RészfoJ. 
adatok 11\egoldására kifejlődtek kitűnő, adekvát 
tehetségek, akik már eddig is bebizonyították, 
hogy az egyes részletek továbbvitelére messzenw
nően alkalmasak, de az egész Schulek péi1olása 
- legalábbis gyógyszerészi vonalon - még várat 
magára 

Ki tudja, mikor fog megjelenni az olyan széles 
horizontú sze1nély, aki a farrnácia különböző 
határtudományokból összeötvöződő alkalmazott 
tudományát oly kiegyensúlyozottan és éppen ezért 
reális kritikai érzékkel tudná átfogni mint ő, aki 
a magyár gyógyszer-ellenőrzést életrehívta és a ma
gyar gyógyszerkönyvek megreformálásán keresztül 
az egész magyar gyógyszerészet ügyét fellendítette 
az európai színvonalra, és aki modern analitikai 
képzésünk alapját is megteremtette. 

A kortárs Schulek Elemértől csaknem egy évtized 
választ el minket, ezért inár szinte személytelenül 
foglalkozhatunk egyéniségével 80 .. születésnapjá
nak évében, amikor életrajzi adatai nyomán meg-· 
kíséreljük követni fejlődésének útját, hogy megis
merjük azt az utat, amely ennek az iga2ián nem 
mindennapi gazdag skálájú egyéniségnek teljes ki
bontakozásához vezetett. 

A Schulek család - eléggé valószínűsíthető ha
gyományok szerint - az Alföldről származik On
nan a XVI században költöztek északra Árva vár
megyébe a hegyek közé, a törökök elől. Árvanagy
faluba vezetnek vissza ezek a szálak és ebben a 
szlovák, majd né1net környezetben változott a csa
lád eredetileg Sulyok neve Schulekra. A nemzetség 
egyik, később Budapestre tért ágából származott a 
múlt század, illetőleg a századfordulónak két neves 
e~vénisége: Schulek Frigyes, a Mátyás-templom 
ú jraépítője és a Halászbástya megálmodója, meg
teremtője, valamint öccse, Schulek Vilmos, a neves 
szemész professzor, aki Egyetemünkön 1874-től 
1905-ig volt a. szemklinika igazgatója. 

A családriak az az ága, amelyből Sc~ulek 
Elemér származik, a Felvidéken maradt Edes
>epjának, Schulek Bélának Ólublón volt ere
detileg gyógyszertára. Rossz körülmények közt 
éltek és mikor Schulek Elemér 1893. szeptem
tember 3-án megszületett, Késmárkon éltek az 
anyai nagyapa, egy orvos házában. Édesapja ez
után a Bács megyei Kunszentmiklóson próbálkozott 
tartós egzisztenciát teremteni, de ez végül csak 
1903-ban sikerült, amikor újra visszatértek a Fel
vidékre, ahol apja a Trencsén megyei Poroszkán 
kapott gyógyszertári jogosítványt A ki~ Elemér 
a Kunszentmiklóson megkezdett elemi iskolás éveit 
már Poroszkán fejezte be és mint kosztos diák, 
Trencsénben végezte a gimnázium I-VU osztá
lyát, érettségijét azonban már Késmárkon tette le. 
:Mindvégig jeles tanuló volt, instruktorkodással 
toldotta meg zsebpénzét, hogy azon mindig köny
veket vásárolhasson. l\iár V. gimnazista korában 
megvette Than Károly, Ilosvay és Nuricsán köny
veit, valamint egyszerűbb kémiai eszközöket vásá
rolt. Nyaranta otthon, édesapja vezetése mellett 
a patikájukban kísérletezgetett 

A(hivatástudat ily korai megnyilvánulása, a tu-
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dományszomjnak ily öntevékeny kielégítése, meg
lepően sok rokonvonást mutat fel Than Károly 
életének alakulásával, aki a szabadságharc leverése 
után, 15 éves korában lett gyógyszerészgyakomok 
(akkor ugya,pis ehhez még elegendő volt négy gim
náziumi osztá1y-elvégZ-ése), és 5 éven át, míg apa
tikában dolgozott, maga vásárolta könyvekből és 
eszközökkel ismerkedett meg a kémia, elsősorban 
az analitika elemeivel Mindkettőjük esetében a hi
vatástudat korai jelentkezése az igazi elhivatottság 
el~jelének bizonyult. 

A késmárki gimnázium tanárai, élükön az idő
sebb Bruckner Győzővel, az ELTE szerves kémia 
professzorának édesapjával, a jelesen érett Schulek 
Elemér tehetségét látván, érettségije után a tanári 
pályát ajánlották, mégpedig lehetőleg Németor
szágban végzendő tanulmányokkal Ehhez azon
ban a poroszkai kis gyógyszertá1 nem nyújtott 
anyagi lehetőséget Egyetemi tanulmányai foly
tatására nem nyílt más lehetőség, minthogy előbb 
hazament Poroszkára és beállt két évre gyakornok
nak az apja patikájába. A család azonban egy év 
múlva Pozsonyba költözött, ahol a Sánc utcába 
sikerült apjának egy kis gyógyszertárat szereznie 
Schulek Elemér tehát 1913 júniusában -éppen hat
van évvel ezelőtt - már Pozsonyból jött Pestre 
gyakornoki vizsgát tenni Annyi pénzük sem volt, 
hogy az ezt a vizsgát megelőző, negyedévig ta1tó 
félhivatalos tanfolyamot elvégezhette volna, mégis 
az első sikerélménye fűződik ehhez a vizsgához, és 
ez egész életére döntő kihatásúnak bizonyult 
Winkler Lajos volt a bizottságban a kémia cenzma, 
aki felismerte a jelölt átlagon felüli felkészültségét 
A maga impulzivitásában vizsga közben gyakran 
felállt, s a nyilvános vizsgát azzal fejezte be: 
„E fiatalember többet tud, mint az egész tanfo
lyam tanáraival együtt« 

Lelkesedésében egy arany 100 koronást ajánlott 
fel a legjobb vizsgázónak, amit a bizottság egy
hangúlag Schulek Elemérnek ítélt. Winkler a to
vábbiakban is gondosan ügyelt Schulek sorsának 
alakulására Ennek különös jelentőséget adtak a kö
vetkező évek, melyek felfmgatták a világot. Schu
lelc Elemér ugyanis a kétéves egyetemi gyógysze
részi tanfolyamnak csak az első felét, az 1913-14 
tanévet végezhette békeidőben. 1914 .. augusztus 
elejére kitört az I. világháború és augusztus hó vé
gén katonának kellett bevonulnia. 1915 januárjá
ban kikerült az orosz frontra és a háború végéig itt 
teljesített szolgálatot. Előbb tábori kórházakban 
mint gyógyszerész működött, majd a háború utolsó 
évében a „K. u K. Grosses Mobiles Feldlaborato
rium No 14« kémiai osztályának vezetését bízták a 
akkor egyetemi oklevéllel még nem is rendelkező 
Schulek Elernérre Ebben a laboratóriumban főleg 
az ivóvíz, az anyagcsere, a toxikológia és az ön
csonkításra alkalmas anyagok vizsgálatával fog
lalkoztak., 

1918 januárjában féléves tanulmányi szabadsá
got kapott, amikor is elvégezte a gyógyszerészi tan·
folyam II. évének első félévét "Boldogan vettem 
kezembe ismét a könyvet - mondotta -, hogy 
tanulmányaimat befejezzem. Megjegyzem, hogy 
harctéri szolgálatom alatt állandóan tanulgattam.. 
Anól voltam nevezetes, hogy szabadságomról ka-

tonaládányi könyvvel té1ten1 vissza. állon1áshe
lye1nre. « 

.A tanulásvágy és tudásszo1nj - n:yilv án lahoia
tó1iun1i vizsgálatai nyomán - f8lvctették kétszer 
is be1111e azt a gondolatot, hogy n1egszerezze az 01 _ 
-vosi diplon1át Először Len1bergben iratkozott be 
egy szemesztene medikusnak, később Budapesten 
már mint gyógyszerészdoktm és mint Winkle; 
asszisztense A ini egyete1nünkön háro1n félévet 
hallgatott. Az előbb említett 1918-as tanulmány; 
szabadságból nem futotta, hogy a befejező pótsze
mesztert lehallgassa. A1ra még beiratkozott, de 
visszarcndelték.LerQbergbe WinklM azonban, aki
nek hallgatója volt a II év első pótBzemeszterében 
biztosította, hogy a 2. félévét távollétében is lát'. 
tamozzák. Így sikerült megszereznie 1918 augusz
tusában «kitűnő" kalkulussal a gyógyszerészi dip
lomát. A llfonarchia összeomlása után, 1919 január
jában - nyilván a tábori laboratóriu1nban szer
zett impulzusok nyomán - erőteljesebben orientá
lódott a kémia felé A Műegyetemre szeretett volna 
beiratkozni, ott azonban nem számítottak volna 
be semmit eddigi tanulmányaiból. Így tért vissza 
Winklerhez, aki őt melegen fogadta doktoiandu
szának, gyakornokának, majd tanársegédjének 
Winkler nagyon megdolgoztatta, amint azonban 
látta, hogy önálló kutató vénával rendelkezik, fel
mentette a vele együttdolgozás alól Gyógysze
részdoktori disszertációja „A szappanszámról, jód„ 
brón1szá1n1ól és a savbrón1számról" 1920-ban ké
szült el és n1ég ebben az évben megszerezte a gyógy
szerészdoktori cÍlnet 
'!! Schulek Elemér intézeti beosztása nem a gvógy
sze1észhallgat6k, hanem a bölcsész-vegyész hallga
tók kis létszámú, 10-12 fős labmatóriumi gyakor
latának vezetése volt Ennek tematikáját minta
szer.űen és k:orszerúen állította össze; még az ele'-
111entár analízist is felvette a n1unkaprogramba 
Hat évig vezette ezt a labo1atóriumot, ahol nní
szeres analitika -ötven évvel ezelőttről ·van szó -
még nemigen volt, ellenben a szorgalmasabb hall
gatók, mint pl. Oholnolcy Lászl6, Erdey-Gruz Tibor 
10-12 szerves preparatív feladatot is elvégeztek 
(Abban az időben még nem folyt a tudományegye
temen szerves kémiai oktatás.) 

1925 januárja fo1dulópontot jelentett életében 
Ekkor csábította el az egyetemről Johann Béla, a 
Kór bonctani intézet magántanára, a létesítendő 
Országos Közegészségügyi Intézet kiszemelt igaz
gatója, s felkérte a felállítandó kémiai osztály meg
szervezésére és vezetésére azzal a feltétellel, hogy 
előzőleg gondosan tanulmányozza az e11rópai or· 
szágok „és az Egyesült Államok ellenőrző laborató
riumait, a nagyvárosok vízellátását, szenns-víz
telepeit, élelmiszerkontrollját és a gyógyszer-ellen
őrzést. Bevezetőül ún belföldi „Rockefeller-ösz
töndíj" -at kapott egy évrn, amely alatt a budapesti 
kémiai ellenőrző laboratóriumok munkájával 1s
me1kedett meg s napi 2-3 órás angol nyelvleckét 
vett. A nyelvvizsga sikeres letétele után megkaJ'.ta 
az utazási )}Rockefeller-ösztöndíj«-at és 1926 ia
nuárjában az Egyesült Államokba utazott. . 

Washington, Baltimore, Philadelphia, Indiana
polis, Chicago, Detroit voltak tanulmányútja foi;
tosabb állomásai. (Chicagóban még disszidálni 1.8 
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módja lett volna,_ mert ott akarták munkatárnnak 
tartani ) Az említett helyeken a laboratóriumokban 

11e1ncsak sze111lélődött, de dolgozott is, hogy az ot
táni ellenőrző rc11d.Bzerekkel, azok n1ócIBzereivel be
hatóan megismerk-edhessék A vezető gyógyszer
gyárak (Ely Lilly, Parke Davis) belső ellenőrzését 
is tanuln1á11yozta BuÍfalo után New York volt 
egyesült államol;beli_ tanulmányútjának_ utolsó ál
lomása, ahol a vamhivatal laboratonmnaban pL az 
élelmiszerfestékek ellenőrzésével ismerkedett meg. 

1926 augusztus végén jött haza s bekapcsoló
dott az OK! kémiai osztálya labmatóriumainak 
felállitásába, ill azok saját elképzelés szerinti be
re11dezésébe„ )fég az év októberébe11 európai ta„ 
nuln1á11yútra indult Ber11ben T.schich professzor, 
Zürichben Eder professzor intézetében dolgozott, 
tanuhnányozta a svájci gyógyszer-ellenőrzést, inajd 
1927 első két hónapját Berlinben töltötte Thorns 
professz01 mellett. Befejezésül rövid európai kör
utat tett, melynek során Leyden, Utrecht, Hága, 
London - feladata szempontjából fontos - labo-
1atóriumait látogatta meg .. Párizs volt a körút be
fejező állomása .. Az OKI kémiai osztálya 1927 
szeptemberében megkezdte működését 

Ezzel véget ért Schulek Elernér életének első, elő
készületi szakasza. Szándékosan részletezte1n eny
nyire, mert legtöbbünk számára ezek az adatok 
többé-kevésbé ismeretlenek, holott komoly tanulsá
gok vonhatók le belőlük Elsősorban az, hogy a 
schuleki életmű nem véletlenekből és kis ügyes
kedésekből épült föl, hanem ab hói a szerencsés kons
tellái;ióból, hogy egy nen1 n1iI1dennapi tehetségű 
és hallatlan szorgalmú egyéniség olyan tudós veze
tése alá került, mint Winkler Lajos, illetőleg olyan 
egészségtudon1ány-sze1 vező irányítása alá, 1nh1t 
amilyen J ohann Béla 

Az OKI kémiai osztályán tehát 192 i őszén kezdte 
meg működését Schulek Elernér adjunktusi minő
ségben, Inint annak sze1 vezője, vezetője, később, 
1941-től igazgatója Ezalatt megteremtette azt a 
magyar gyógyszer-ellenőrzési rend.Ezert, amely szel
len1ébe11 és szervezetében úttörőnek, ma n1ár inond
hatjuk, időtállónak bizonyult .. E nagy munkája be
fejeztével 1937-ben újabb Rockefeller-ösztöndíjjal 
ismét külföldí tanulmányútra indult, melynek so-
1án Olaszország, Sv-ájc, Nén1etország, Hollandia 
vezető gyógysze1gyá1ait kereste fel Ezek készít
ményeinek forgalomba hozatalát is az ő gyógyszer
ellenőrzési re11dsze1e szabályozta„ Ezen a }JOszto11 
1914 tarnszáig működött, amikm is Szebellédy 
László halála után profosszmként került vissza 
csakne1n 20 év niúltán az eg:yeten1re, mint a Szer
vetle11 és Analitikai I\:é1niai Intézet vezetője, arra 
a kana, amelyről elindult s amely őt 1932-ben ha
bilitálta magántanárrá és 1942-ben adta 1neg neki 
a rk„ egyeten1i tanári címet 

A folszabadulás után mint népéhez igazán hű ér
telmiségi, teljes tudását és tehetségét tudományos 
életünk, oktatásunk újjászervezésének szolgálatába 
állította Intézeté11ek n1cgszcrvezésével és-kifejlesz
tésével, analitikai oktatásunknak a 111űszeres ana·
litika irányába orientálásával. Olyan oktatói gárda 
kinev-elésével, inelyből a.zóta inár öt professzor is 
kinőtt, köztük akadémiai tag is. A Schulek-iskola 

a inagyar tudományos ké1nia mai kivirágzásának 
egyik alappillére lett 

Engedtessék meg nekem, hogy ebből a iendkívül 
gazdag schuleki életműből most már csak azok
nak a mozza11atoknak felemlítésér e szorítkozzam, 
melyek a gyógyszerészettel- úgyis mint szakmával, 
úgyis mint kana! - kapcsolatosak. Miután ezek 
előttünk ismertebbek, mint életének az 1927-es 
évet 1negelőző periódusa, ezt 111ár 1negtehetem, de 
csak a leglényegesebb momentumok felvillantásá
va1 teszem 

Élete és inűködése során a gyógyszerészi szakma 
jellege alapvetően -megyá)j,ozott. Amikm mint 
gyógyszerészgyakornok a poroszlói kis falusi gyógy
szertárban a század eleji gyógyszerészettel megis
merkedett, a gyógyszerészi ténykedés zömmel 
gyógyszerkészítésből állott. Emópai és amerikai 
tanuhnányútjai során, valanrirtt a Közegészség
ügyi Intézet kémiai osztályának élén már arról 
győződlietett meg, hogy a gyógyszerkészítés zöm
mel a gyári vonalra terelődött. Ez pedíg mind a 
gyógyszertári, mind a gyári gyógyszerkészítés 
szempontjából azok új egészségügyi megítélését 
vonta maga után. Így kapott átfogó képet a gyógy
szerészet 1nodern fejlődési tendenciáiról, ami a ma
gyar gyógyszerészet nagy szerencséjének bizo
nyult akkor, amikor a magya1 gyógyszerészet tör
ténelme során nagy fordulat következett be: a 
gyógyszertárak államosítása .. Eddígre ugyanis már 
elhangzott Schulek Elemér axiomája: »A gyógysze
rész legyen gyógyszernzakértő.« 

Ez a megfogalmazás felszabadította a gyógy
sz;e1 észt a gyógysze1 tá1i gyógyszerkészítés f8tisizá·· 
lásától, s egyben egész gondolatsm-láncolatot in
dított meg egy általános gyógyszerminőségi szem
lélet felé, beleértve annak nemcsak kémiai, hanem 
biológiai és hatástani vonatkozásait is, melynek 
ő1z§je a 1nodern gyógysze1észet 

Uj gyógyszerkönyveink, melyek az ő szellemi 
sajátjai, már ezt a szemléletet tükrözik. Ezekben 
világszerte elsőnek jelentkeznek együttesen a teljes 
gyógyszei-ellenőrzés és .. a gyógyszertári gyógyszer
ellenőrzés szabályai A magyai gyógys~erészet 
azért is hálával adózik emlékének, mert a Gyógy
szerkönyv Szerkesztő Bizottsága számára állandó 
laboratórium felállítását szmgalmazta Ebből a 
kezdeményezésből nőtt ki ugyanis a mai Ornzágos 
Gyógyszerészeti Intézet 

Az egyetemi intézetében folyó oktatás moderni
zálásával indította el lényegében gyógyszerész
képzésünk, -oktatásunk kémiai alapjainak megre
formálását s ezen keresztül egyetemi képzésünk 
refűrn1jának, inég a inost folyónak is, szolid, biz. 
tos alapot teremtett 

E rövid megemlékezést azzal a megállapítással 
. . 

záron1, hogy Schulek Eleniér rendkívül invenciózus, 
nagy tudású és kiváló expeiimentális készséggel 
megáldott kutató volt, akinek jellemzésére a fran
ciás szellen1esség épp~n úgy alkalmazható, mint 
a nén1et alaposság Eletútja és an11ak ered1nényei 
pedig n1essze előre mutatnak, n1e1t idejekorán ki
jelölték a gyógyszerészet mint alkalmazott tudo 
mány helyét a modern tudományágak nagy csa
ládjában." 
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BURGER KÁLMÁN megemlékezi. 'e 

,,Tisztelt Tanácsülés! 

Kitüntető megtiszteltetésnek tekintem, hogy 
Schulek Etemér_!J,kadémikus közvetlen tarútványai 
közül én emlékezhete1n itt n1esteremre, tanáromra, 
aki tudományos pályámon elinditott, aki a tudo
mányos kntatás .iránti szenvedélyt belém oltotta. 
A mellette eltöltött 13 év egy életre megszabja úta-
1nat, 

Schulek Elemér Winkler Lajostarútványának val
lotta magát.. Valójában már tevékenysége elején 
kinőtt a Winkler-iskolából; öntörvényű iskolát te
remtett 

Schulek prnfosszor tudományos munkássága vi
lágszerte jól ismert. Az általa kidolgozott új anali
tikai eljárásokat széles körben alkahnazzák, az ana
litikai kémia és a szervetlen kémia területén elért 
tudományos eredményeit itthon és külföldön egy
aránt tanítják az egyetemeken .. Közel 500 publiká
ciójára számos közlemény hivatkozik, több monog
ráfia és kézikönyv ismerteti azokat 

Még olyan régi analitikai módszereit is használ·· 
juk ma, amelyeket pályája elején, több mint 50 
évvel ezelőtt publikált. Brómciános eljárásai, " 
kénvegyületek analitikájával foglalkozó munkái, 
aldehldcsoport meghatározó, cukrok és polialkoho
lok lnérésére szolgáló módszerei, bró1nozásos eljá
rásai éppúgy, mint számos gyógyszer·· és szerves 
analitikai módszere, a kémiai analizis nélkülözhetet
len részét képezik ma is. Rendkívüli finomságú és 
szelektivitású analitikai eljárásai lehetőséget nyúj
totfok mások által addig megközelíthetetlennek 
vélt szervetlen kémiai problémák megoldására 
(a kén-, szelén-, peroxivegyületek, interhalogének, 
indikátorok vizsgálata területén) 

E mindannyiunk által jól ismert és értékelt 
n1unkásság részletes isn1e1tetése ebben a körben 
felesleges Úgy érzem, akkor emlékezem méltókép
pen Schulek Elemérre, ha megpróbálom felidézni 
azokat a gondolatokat, eszméket, amelyeket kép
viselt, a1nelyek szelle1nében tanítványait, munka-
társait nevelte · 

Tudományos kutatómunkájában mindig aktuá-

A HIPERTENZIÓ EPIDEMIOLÓGIAI 
TANULMÁNYOZÁSA SZINGAPURBAN 

Boon Seng Ooi, ?nts. Ji.íod. ,J. Aust„ 1, 680 (19 72) 

Szingapur 2 n1illió lakosa közül 74,5 % kínai, 14,5 % 
rnaláj, 8 % in<liai és pakisztáni, míg 3 % e1uá.zsiai és 
egyéb. 

A közl0n1ény célja, hogy etnikai csopo1 tkülönbsége
ket írjon le a hipertenzió bizonyos cardiovasoulá.Iis 
ko1nplikációjának n1egoszlására vonatkozóan A szer
zők hypei tonia jeleként a 100 Hgn1m fCletti diastolés 
nyomást fogadták el, egyszeri mérést nem vettek alapul 
A betegek egy részének a hypertoniáját, ill annal{: komp
likációját n1egerősítették az EKG eredményével 

A kon1plikációt a következő k1ité1iumok alapján osz
tályozták: 1. ce1ebrovasoula1is tö1ténések; a cerebrospi
na.lis folJ-adék leletei alapján lehet cereb1ális haemor·· 
1hagia és cereb1alis thrombosis. 2. Vesekárosodás, ha 
legalább két esetben 60 mg% feletti karbarnidnitrogén
értéket észleltek. S. I\íyooaidialis infarctus klinikai, 
EI\.:G és bioké1nia.i k1ité1iun1ok kon1binációja alapján di-

lis - gyakmlati vagy elméleti - kérdések mego).. 
dására törekedett Elitélte az öncélú, csak látszat. 
eredményre - a publikációk számának növelé. 
sére - szolgáló munkákat. Soha nem hátrá)t meg 
a kutatás smán felmerülő nehézségek előtt. Eveken 
keresztül folytatta egy-egy kilátástalannak tűnő 
feladaton is a munkát, míg végül megtalálta a 
megoldást. Soha nem kereste és nem is tűrte a 
könnyű megoldásokat; mindig teljességre töreke. 
dett Amiak elérésére nevelte munkatársait is. 
Hihetetlen érzéke volt az új iránt A fiatalokat 
megszégyerútő gymsasággal ismerte fel egy-egy új 
módszer vagy -m:ŰSzf\r~ alkalmazásának előnyeit, 
egy-egy új elméleti kutatási eredmény fontosságát 
Így pl elsőként szmgalmazta hazánkban a műsze
res analitikai kutatás meginditását, izotóplabora
tórium felállítását és vitathatatlan tekintélyét 
latbavetve, nehéz körülmények között is megvaló
sította elképzeléseit 

Nemcsak tudományos kutatóként volt kiemel
kedő; oktató-nevelő munkája, iskolateremtő ké
pessége, tette kornnk igazán nagy tudósává .. A pro
fesszori étosz szerint élt és nevelt, Munkatársait, 
tarútványait állandóan ú.jabb és újabb feladatokra 
sarkallta, és büszkébb volt a mi tudományos ered
ményeinkre, mint a sajátjaira; együtt izgult velünk 
egy-egy fontosabb próba előtt Ha kellett, határo
zottan kiállt mellettünk, támogatott minden jogos 
törekvésünkben. Mindenkivel egyénileg foglalko
zott Aki bátortalan volt, azt biztatta, aki kritikát
lanul előreszaladt volna, azt visszafogta A kísé1-
leti munkában nagy elfoglaltsága mellett is részt 
vett. Ott dolgozott melletWnk a laboratóriumban 
Kipróbálta az új eljárásokat, megtanított sok gya
korlati fogásra .. 

Sokszor hangoztatta, hogy egy professzor valódi 
nagyságát azokon a tudományos eredményeken le
het lemérni, amelyeket munkatárnai érnek el. Kö
vetkezetességre, meg nem alkuvá~ra nevelt n1ind a 
tudományban, mind az életben. Igy érte el, hogy 
tanítványai és munkatársai közül olyan sokan sze
reztek tudományos elismerést már az é5 életében, és 
olyan sokan folytatjuk munkánkat ma is a Schulek
iskola szellemében " 

agnosztizálva. 4. Szívt-Jlég1.elenség; észlelése klinikai tü
netekből. 

Három fő csopo1tot vizsgáltak: kínai, inaláj cs in·· 
dilii bet0geket. A szerzők ncrn találtak szignifikáns kü
lönbséget a hypertonia megoszlásában a háron1 etnikai 
csoport férfi betegei között. Az indiai fé1 fiak között 
szignifikánsan inagasabb a rDJOCa1dialis infarctus \C„ 
szélye, míg a kínaiaknál a ce1·ebrovasc:ula1is ko1npliká· 
ció gyakoribb, különösen a oerebra.lis hae1no11hagia 

Hasonló észlelések16l szán1olnak be más sze1zők is 
E szerint Tajvanon élő kínaiak és japánok kö1·ében is 
feltűnően gJakori a cerebrovascularis ko1nplikáció. Fd· 
tételezik, hogy ebben szerepet játszik a japán 1nezőgaz
dasági lakosság fokozott szénhidrát- és csökkent fehérje· 
fogyasztása. Ez az ok Szingapu1ban is szerfpet játszhat 

Feltűnő az is, hogy az indiaiak Indiában sokkal ke
vésbé hajlamosak a koszo1úsé1„betegségek1e, niint a 
Szingapurban és Dél-Afrikában élők. A különböző táp„ 
lálék itt is oki faktorként szert-~pelhet (27) 

DI, Nagy Lajos 
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AZ ELSŐ EMLÉKÉREMMEL KITÜNTETETT: VASTAGH GÁBOR 

Az 21![ GYT Gyógyszer-analitikai Szakosztálya alapította az ernlékérrnet S eh u le k 
professzoi születésének 80. évfordulójára. 
A következő megernlékezést Dr . Végh A n t a l tartotta és ő nyújtotta át az 
ernlékérrnet D r Vastagh G á b o r na k, az V Gyógyszer analitikai Konfe· 
rencián, Szegeden, 1973. április 26-án.r 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság vezet6sége el
határozta, hogy minden szakosztály számára külön 
emlékérmet alapít az illet6 gyógyszerészeti tudo
mányág területén kimagaBló eredményt elért sze
mély kitüntetésére. A szakosztályok közül els6nek 
a Gyógyszer-analitikai szakosztály élt ezzel a lehe
t6séggel és azt kérte, hogy ez évben Schulek 
Elernérről elnevezett emlékérem alapítassék. Ez 
idén, szeptember 3-án volt ugyanis a magyar gyógy
szerészet feledhetetlen emlékű szellemi nagysága, 
Schulek Elernér akadémikus, egyetemi tanár, a ma
gym gyógyszerellen6rzés megteremt6je, életrehí
vója, és a magyar gyógyszerkönyvek megreformá
lója születésének 80. évfordulója Schulek Elernér . 
a legnagyobb magyar gyógyszeranalitikus, akinek 
híre és tekintélye messze túln6tt mszágunk hatá
rain. Születésének évfordulója újból feleleveníti azt 
a fájdalmat, amit az 1964. október 14-én bekövet
kezett hirtelen halála váltott ki bennünk Felele
veníti azonban egyúttal azt a hálát és szeretetet is, 
amelyet mindannyian érzünk, akik tanítványai, 
munkatársai lehettünk A szakosztály javaslatával 
egyúttal soha nem múló tiszteletét is meg kívánta 
örökíteni. 

A Társaság országos vezétősége f. évben tartott 
ülésén magáévá tette a gondolatot, és a Gyógy
szer-analitikai Szakosztály gondozásában Schulek 
Elemér-emlékérmet alapított. 

A szakosztály ugyanakkm azt is javasolta, hogy 
az emlékérem els6 átnyújtására ez alkalommal az V 
gyógyszer-analitikai konferencián kerüljön sor; 
egyben az els6 ízben kitüntetend6 személyére is 
el6terjesztést tett Az elnökség a szakosztály mind
két javaslatát elfogadta és engem bízott meg a ki
tüntetés átadásának igen megtisztel6 feladatával. 

Schulek Elemér élete és munkássága túl közel van 
még ahhoz, hogy róla történeti távlatból tudjunk 
beszélni és kijelölhessük végleges helyét a magyar 
tudománytörténelemben. A halála óta eltelt nem 
egészen tíz év - bár emlékét még nem homályosí
totta - személyét máris kezdi fogalommá neme
síteni, lehántva róla az egykmi kortárs múlandó 
vonásait. E folyan1at kie1nelkedő 1nozzanata a mai 
ünnepélyes pillanat, amelynek emberközelségét 
eleven er6vel állitja elénk az a körülmény, hogy az, 
aki első ízben kapja meg a Társaság egyhangú dön
tése értelmében a Schulek Elemér-emlékérmet, az 
a Vastagh Gábor, aki az Ornzágos Közegészségügyi 

1 Schulek Ele1nó1 akadémikus.80. születésnapja alkal
n1ából a Senunehveis O'fE Gyógyszerésztudon1ányi 
Ka~án tartott inegemlékezést l. a 321. oldalon 

~·~-~ 

Intézet alapítása óta Schulek Elemér legközvetle
nebb munkatársa, később utóda az igazgatói posz
ton, így él6 kmonatanúja, legilletékesebb inter
pretátma annak a h6si korszaknak, amely a ma
gyar közegészségügy területén forradalmi lépéssel 
létrehozta és kifejlesztette a gyógyszer-ellenőrzést, 
több mint négy évtizeddel ezel6tt megvalósítva a 
tudomány és a gyakmlat szoros kapcsolatának 
napjainkban ma már annyit hangoztatott elvét. 

Vastagh Gábort alig fel éve tüntette ki a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság a. „Kazay Endie" em· 
Iékéremmel a múlt évi őszi közgyűlésen. Ez alka
lommal az elnöki székb61 elhangzott laudáció - is
mertetvén hivatalos pályafutását - bőven indo
kolta, miért is vallhatjuk büszkén magunkénak a 
vegyészmérnök- Vastagh Gábort. Engedtessék meg 
nekem, e laudációhoz csatlakozva, hogy azt most 
a következ6kkel folytathassam: 

Vastagh Gábor több mint négy évtizedes élet-
1nűve, munkássága oly gazdag, hogy annak leg
feljebb csak körvonalait lehet beleilleszteni egy 
ünnepi beszéd keretébe. 

Szakmai működését mint kész vegyészmérnök 
a Műegyetem Élelmiszer-kémiai Tanszékén kezdte; 
onnan került 1927-ben - mint Rockefeller-ösztön
díjas ....:... az Országos Közegészségügyi Intézet ké
miai osztályának folállitásával megbízott Schulek 
Elernér mellé. Igaz, hogy németországi tanulmány
útja, 1931 és 1932 között, átmenetileg megszakí
totta ezt az együttműködésüket, de ez az inter
mezzo mind az OKI, mind Vastagh Gábor jöv6 
munkásságát illet6en igen hasznosnak bizonyult 
Sokat köszönhetett kés6bbi munkája során mind a 
Mannich professzor mellett akkm végzett fitoké
miai stúdiumainak, mind a víz-, a talaj-, és a le
veg6higiénia kérdéseivel való beható foglalkozás
nak Analitikai érdekl6dési köre jelent6sen tágult, 
és négy évtizeden keresztül az irodalom állandó 
figyelemmel kísérésével Vastagh Gábor mintegy ana
litikai polihisztorrá n6tte ki magát, aki éppen azért 
tudott oly biztos és határnzott véleményt mondani, 
mert sokrétű érdeklődése és műveltségé révén min
den oldalról meg tudta közelíteni a gyógyszervizs
gálattal, -min6sítéssel kapcsolatos problémákat 
Olvasottsága legendás hírű, tájékozottsága félel
metes volt; vesztett ügyet képviselt az, aki nem 
kell6en felkészülten próbált szembeszállni véle
ményével Schulek professzm mellett megismerke
dett a gyógyszer-ellen6rzés eléggé szerteágazó fel
adataival; elsajátította mellette azt a gyógyszerészi 
szemléletet, amely a gyógyszer jóságának, min6sé
gének megítéléséhez szükséges. Ez a szemlélet nem 
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egyoldalúan és öncélúan kémiai-analitikai; erősen ill kinyerésükkel is foglalkbzott már akkor, llleg
belejátszanak a gyógyszer-technológia, a biológia, említve kozmetikai alkalmazhatóságukat 
mikrobiológia, sőt a farmakodinámia fenoménjai is Tudományos súlyára legjellemzőbb, hogy ]952_ 

A_ 1nagyar gyógyszer-ell5nőrzés és a magyar ben, amikor . a Tu~o::1~ny~~ .. J\'Iir~ősftő ,Bizottság 
gyógyszeripar. szempontjából sorsszerűnek biza- megalakult, dissze1 tac10 es kulon vedes nelkül a ké
nyult, hogy személyében biztosítva volt az Orszá- miai tudományok dokt01ává nyilvánították 
gos Közegészségügyi Intézet kémiai osztályának Csak távirati stílusban tudon1 n1unkásságából a 
vezetése, midőn Schulek EleméJt az egyetemi tan- következőket megemlíteni: a Schulek-Vasta•h
székre meghívták Ezt, a gyógyszer-ellenőrzésünk félc igen sokoldalúan használlmtó desztilíálókés;ü
vezetésében töitént személyi változást a negyvenes léket, valamint a Schulek p1ofessz01ral közösen írt 
évek végén rövidesen követte gyógyszeriparunk dolgozatait, melyek nemegyszer elvileg új analiti
államosítása, ez utóbbit viszont gyógyszertenne- kai megoldáshoz vezettek Ebből az időszakból 
lésünk szinte nagyságrendekkel felfutott megnöve- származnak akii=tkező közös dolgozataik a traga
kedése, s mindezekhez járult egy addig ismeretlen, kanttal készült paraffinolaj-embrió vizsgálatáról 
újonnan felmerült különleges probléma: a gyógy- a novokain és kodein egymás melletti meghatározá'.. 
szerek tárolása, a gyógyszerkészítmények eltart- sáról; a jodoformos gézek jodoformtartalmáról; az 
hatósága. E kérdéseket a gyógyszer-analitikus a atofán meghatárnzásáról szalicilsav, acetilszalicil
stabilitás ellenőrzésével, a boml:ístermékek kimu- sav és hexametiléntetramin mellett; az anyarozs
tatásával tudja megválaszolni akár a szintetikus, alkaloidokszínreakciójánaktanulmányozásárólstb 
akár a félszintetikus, de nem kevésbé a növényi Vastagh Gábor kutatásai s01án nagy súlyt helye
vagy állati drogokból izolált hatóanyagokkal kap- zett a korszerű műszerek kiterjedt alkalmazására. 
csolatban .. Az eleinte keletkezett nem csekély zür- Első volt azok között, akik annak idején, a Pulf
zavarban mégis adódott hazánkban két fix pont rich-fotométer alkalmazási lehetőségét maximáli
Ez volt a magyar gyógyszerellátás és gyógyszer- san kiterjesztették, később az UV-fotometria, a po
előállitás csak majd történelmi távlatból igazán larográfia, ampernmetria, a denzitomettia, az IR
felbecsülhető értékű szerencséje. Schulek Elemér spektrofotometria alkalmazására ösztönözte mun
volt az egyik pilíér a gyógyszerkönyvek moderni- katárnait, akikkel nemegyszer közös dolgozata je
zálásával és világszínvonah.-a e1nelésével és Vas- lent meg„ Nem lnaradhat e1nlítés nélkül az a tö
tagh Gábor a másik, akinek szilárd magatartásán rekvése sem, amellyel az izotópgyógyszerek kor
és gazdag tudásán biztosan nyugodott a magyar szerű vizsgálatát nálunk bevezette 
gyógyszergyártás minőségi színvonalának igényes- Dolgozataiban nem elégedett meg az eljárás alap-
sége ját jelentő kémiai folyamat egyszerű e1nlítésével, 

l(ettős ünnep tehát ez a inai, Schulek Eleniér em- hanem a lehetőségheY-< képest n1indig jr>arkodott 
lékének és Vastagh Gábornak együttünneplése, mi- azokat tisztázni és a művelet során keletkezett ter
vel az emlékérem névadója volt elinélítója annak a mék szerkezetét megállapítani. 
folya1natnak, amelyben az emlékéremmel kitünte- Hasonlóképpen annak is csak: n1ege1nlítésé1c szo-
tett méltó váltótársként vette át a stafétabotot rítkozhatom, hogy mennyit foglalkozott dolgoza
A Gyógyszerészeti Társaság Analitikai Szakosz- taiban az a1nperon1et1iás 111é1ésekkel, az antibioti
tálya éppen azt ünnepli most, hogy Vastagh Gábor kumok vizsgálatával, a klasszikus analitika köré· 
e feladatból a reá jutó szakaszt olyan kiváló rész- ből az argenton1etriás és bron1aton1ct1iás n1ódBze
-eredménnyel oldotta meg, ami mindenképpen iekkel, az új gyógyszermolekulák kvantitath meg-
111éltó, a jó 1ninőségű gyógyszer előállításához, az határozásá-val, 'ragya különböz{) 11elyi érzéste]ení
érem névadójához, Schulek Elemérhez tők meghatározásával, iJJ bomlásuk kvantitatív 

Igazságtalanság volna azonban azt feltételezni, követésével. Ter1nészetesen nem hagyhatta ki a 
hogy Vastagh Gábor működése kimerült hivatali szulfonamidok kol01imettiás vizsgálatát sem, és új 
kötelessége gyak01lásábari, vagy hogy őt rendkívül utakat keresett az anyarozs-alkaloidok, iJL a digi
nagy tárgyi tudása az analitikai alkotó munkában, tálisz-glikozidok paphkromatográfiás vizsgálatá
a teremtő kutatásban gátolta volna, Ebben is ban Kutatási területe széles spektrnmában ott 
méltó volt mesteréhez, Schulek Elernér hez; napi szerepel az inzulinkészítmények papírkromatog1á
problémái során megtalálta azt az aktuális tudo- fiás meghatározása is, A törzskönyvezési eljá1ások 
rnányos magot, 1nelynek kifejtése, új eljárások, új során számos új n1ódszert kezde111ényezett, a1ne
meghatározások kidolgozásával a rutinmunka mel- lyekkel sikerült megoldania a Pulsotyl, a veritol, 
lett termékeny tudományos működés alapja, ille- a kinorto, a Bilocid, a Mydeton- és 111ég szá111os 
tőleg a rutinmunka n1inőségi megjavításának egyik 1nodern gyrógyszervegyülct - megbízható 1negha·· 
lényeges tényezője lett Természetes, hogy ezen tározását. 
kimeríthetetlenül változatos területen mindig akad- Munkatársainak kiváló szellemi vezetője volt, 
tak kedvenc problémái; munkatársai közül ehhez amihez pótolhatatlan biztonságot nyújtott állandó, 
mindig tudott ekvivalens partnert találni, ill. ki- napra kész szakirodalmi tájékozottsága Bizt~tá
nevelni sára és segítségével osztályán egy n1unkatársa a 

Talán legbehatóbban a vitaminokkal foglalko- kémiai tudományok doktora lett és öten nyerték el 
zott Műegyetemi műszaki doktori disszertációja is a kandidátusi fokozatot, ketten pedig egvetemi 
e témakörből készült és műegyetemi magántanári dokt01 átust szereztek 
előadásait is a vitaminok tárgyköréből tartotta; Vastagh Gáborról köztudomású, hogy szenvedé
ezekben a vitaminokkal nemcsak gyógyászati .;J;>., lyes turista, de csak közvetlen környezete előtt is
szempontból, hanem természetes előfordulásukkal,~mert, hogy még ezzel a nemes hobbyjá,al is egy 
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'igen magas szinten :inűvelt tudományos ked•rtelé
". sének, a kohászat története kutatásának hódol 
'·.Nemcsak a X. század kohászatának feltárásában 

alkotott maradandót, hanem a XVIII~XIX. szá
zad kohászati -ü:Zemeip_ek történetírásával is, ami
hez igen gondos irattári kutatásokat is végzett .. Ása
tásainak eredmén:yeiről társszerzőkkel í1 t n1unkáját 
a nemzetközi kohászattörténelemben is egyedülálló
riakminősítették V astaghGábor tehát a technikatör
ténészek között is rangos helyet vívott ki magának 

Az elhangzottak nyomán nyilván Önök is egy
öntetűen osztják azt a véleményt, hogy helyesen 
járt el a Gyógyszer-analitikai Szakosztály, amikor 
Vastagh Gábort jelölte az újonnan alapított 
„Schulek Elemér" -emlékérem első kitüntetettjé
nek, és 1negértik örön1ö1net 1 aJnellyel ezt n1ost 
ünnepélyesen átnyújton1 

Tisztelettel kérem Vastagh tanár mat, szíves
kedjék az emlékérmet átvenni 

------

VÉGH ANTAL PROFESSZOR 70 ÉVES 

Tisztelettel és hálás sze.etettel köszöntjük 70 születés
napja allcalmából dr Végh Antal egyetemi tanárt, 
lapunk alapitóját, 15 éven át volt főszerkesztőjét, akit 
szerkesztő bizottságunk tagjaként ma is a magunk 
patrónusának tekintünk 

* 
Még 1956-ot írtunk, s alig jutottunk túl az októ

ber- novemberi zűrzavaros heteken, an1ikor Végh 
professzor tisztán látva a magyar gyógyszerészet, a 
magyar gyógyszerészek előtt álló új célokat, kor
szerű feladatokat, az „A Gyóg~yszerész" szaklap 
munkában elfáradt volt szerkesztőjének, Székely 
Jenőnek a nyugdíjba vonulását J<:övetően új szaklap 
megindítását kezdeményezte. Atlátva a gyógysze
részet korszerű fejlődésének egyrészt 01vosi-bioló
giai, másrészt ipari-1nűszaki irányba 1nutató útjait, 
a „Gyógyszerészet" címen 111egindítandó új szaklap 
feladatául „a gyógyszerész-továbbképzés követke
zetes szolgálatát, a gyógyszerészi kar kmszerű szak
mai tájékoztatását" jelölte meg. 

Az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet Gyógysze
rész Szakcsoportjának vezetősége 1957 január 30-án 

tartott értekezletén a kezdeményezést magáévá 
tette, egyben az új lap szerkesztő bizottságának 
megalakítására és főszerkesztői teendőinek ellátá
sára Végh professzort felkérte. 

,,Az a11yagok szakszerű is1ne1etének fogalo1nkö1'e 
napról napra rohamosan gyarapszik A gyógyszer
anyagokra ez kiváltképp vonatkozik, mert a velük 
kapcsolatos ismeretek egyszerre két területen is bő
vülnek. az élettelen anyag sajátságainak ismere
tével, és az élő szervezetek lnélyreható n1egisn1eré
sében. A két ismeretkör határterületeiből új is
meretkör alakult ki, amelynek központjába az a 
kölcsönhatás került, amely az élettelen unyag: a 
gyógyszer, és az élő szervezet: a beteg között fenn-
áll.. " 

A fentebbi kiragadott bekezdés részlete annak a 
progra1n11ak, ainelyet a „Gyógyszerészet" első év
folyamának első számában az újonnan megalakult 
szerkesztő bizottság a lap jóváhagyott célkitűzése
ként közzé tett Az évek során Végh professzor 
szerkesztő bizottsági elnöki és főszerkesztői műkö
dése alatt a terjedelem 24 oldalról 40-re növeke
dett, és olyan 11épes és aktív szerzői-1nunkatársi 
gárda alakult ki, amilyet annak idején csak ő látott 
lehetségesnek 
Következőkben rövidre fogva ismertetjük Végh 

Antal p10fesszor hivatásbeli pályafutását a Buda
pesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Taná
csának a \Vinkler Lajos Emlékéremát adásakor köz
readott méltatása alapján. 

Dr. Végh Antal 1903-ban született Egyetemi 
szolgálatát 1929. októberében kezdte a Budapesti 
Tudományegyetem Bölcsészeti Karának I Kémiai 
Intézetében 1nint W irikler Lajos professzor asszisz
tense. Az orvosi karra az 1949 szeptemberében meg
alapított Gyógyszerészi Kémiai Intézet tanszék, 
vezető docenseként kel: ült át, és.-az ÜLvostUdomá:nyi 
Egyetemen 1956 februárjában nyert egyetemi ta
nári kinevezést Közel 1 o éven át volt a Gyógysze: 
résztudományi Kar dékánja . · 

Az orvosi kana átkerülve fokozatosan szakított 
a gyógyszerészi kémia egyoldalúan analitikus 
szemléletű oktatásával: az elméleti oktatást mind
inkább a hatástani vonatkozások irányába terelte, 
hogy ezzel a hallgatóságnak minél szélesebb alapot 


