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3„ SZAM 

'NOVÁK ISTVÁN 

1906-1978 

1978. decembe 19-én kísértük utolsó útjára dr, No· 
vák István nyug egyetemi tanárt. Utolsó alkalom· 
mai búcsúztak tőle szerettei, barátai, volt munka· 
tá1sai és tanítványai a hosszú, munkában és ered
ményekben gazdag életút végén Élete a gyógysze· 
részet, a felsőfokú képzés, és szorosabban vett 
szakmája: a farmakognózia érdekében végzett 
munkálkodással telt. A gyógyszerészet számos te· 
rületén működött, életútja fordulatokban gazdag, 
megoldandó problémákkal tűzdelt volt 

Novák István 1906-ban született Nagyenyeden, 
gyógyszerész családból. Az apai örökség hatására 
ezt a hivatást választotta Egyetemi tanulmányait 
a Szegedi Tudományegyetemen végezte, itt nyert 
gyógyszerészi oklevelet 1928-ban, Már 1927-től 

1930-ig az egyetemi Gyógyszerészeti Intézet és 
Egyetemi Gyógyszertár gyakornoka, iJ1 tanár· 
segéde; 1930-ban gyógyszerészdoktori oklevelet 
nyer. 1931-től 1937-ig a Richter Gedeon Vegyészeti 
Gyárban osztályvezető, s ez a gyári korszak fontos, 
új ismeretek és szemlélet fonása lesz későbbi mun
kájában, Részt vesz az üzemi méretű gyógyszer
készítés fellendülő periódusának számos eseményé· 

ben Kutatási, majd termelési szinten foglalkozik 
egy sor organoterápiás készítmény előállításával, 
s ezek a munkák tovább erősítik a természetes 
eredetű gyógyanyagok iránti érdeklődését De fon
tos volt ez az idő~zak számára azért is) mert a 
gyakorlati élet, a termelő munka közelségét jelen· 
tette, 

1937-től 1953-ig a szegedi egyetemi Gyógyszeré
szeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár fővegyé· 
sze, s e munkakör ellátása mellett a gyógyszerész· 
gyakornoki tanfolyam hallgatóival, gyógyszerész 
doktoranduszokkal és az egyetemi hallgatókkal is 
foglalkozik A II Világháború nehéz éveiben is 
folytatja tudományos munkáját és 1944-ben egye
temi magántanári képesítést szerez. Sokrétű oktató 
munkája kiterjed a gyógyszerellenőrzésre, a gyógy
szerészet történetére, a gyógyszerészetre vonakozó 
jogszabályok ismertetésére, és mindenekelőtt a 
gyógynövény- és drogismeretre. 1945-től 1953-ig 
az Egyetem Gyógyszerismereti Intézetének (ké
sőbb Gyógynövény„ és Drogismereti Intézet) mb 
vezetője, majd 1953-tól 1977-ben bekövetkezett 
nyugdíjazásáig tanszékvezető professzora 
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Több mint negyed századon át foglalkozott a 
farmakognóziával mint oktató és kutató Erről 
a területről származik több mint másfélszáz tudo, 
mányos közleményének és egyetemi jegyzeteinek 
nagy része, és Halnwi professzorral közösen írt 
tankönyve is Az oktatómunkában a gyakorlati 
élet követelményeit szem előtt tartva igyekezett 
követni a gyors fojlődést, korszerűsíteni, áttekint· 
hetővé tenni a szükséges ismeretanyagot. A far ma, 
kognózia lényegét a hatóanyag,kutatásban, új 
növényi eredetű hatóanyagok· keresésében, leírá, 
sában látta Vizsgálatainak tárgyául hivatalos, 
vagy népies orvoslásban alkalmazott, de kémiai, 
lag nem eléggé tisztázott gyógynövényeket válaBz, 
tott. Kereste-kutatta azok még le nem írt ható, 
anyagait, az észlelt hatások hordozóit Hamar 
felismerte, hogy a korszerű növénykémiai kutatás 
eredményességét szervezett együttműködések je, 
lentősen fokozhatják Be!- és külföldi intézetekkel 
létesített eredményes kutatási kapcsolatokat. 
A Magyar-Szovjet Technikai,Műszaki Együtt
működési Bizottság az együttműködoo fejleszté, 
séért és az elért eredményekért a vezetése alatt 

•álló Intézetet díszoklevéllel és emlékéremmel tün
tette ki 

Sokrétű volt Novák pmfesszor közéleti-tárnadal, 
mi tevékenysége, irányító, szervező munkája is 
1953,tól 1956-ig a Szegedi Orvostudományi Egye, 
tem dékánhelyettese, az 1960-61. tanévben rek· 
torhelyettese, majd 1961-től 1967-ig a Gyógysze
résztudományi Kar dékánja Fáradhatatlanul mun
kálkodott az egyetemi képzés feltételeinek javítá, 
sán, erőink koncentrálásán Ebben az időben 
aktív közreműködésével sikerült a gyógyszerész
képzéssel foglalkozó négy intézetet önálló épület
ben elhelyezni és szervezetileg önállósítani; az új 
Karnak évekig ő volt irányítója, dékánja. 

Egész sor szakmai testületnek volt tagja és 
tisztségviselője Tudományos munkásságának el
ismeréseként a hazai szakmai társaságokon kívül 
tagjai sorába választotta a Gesellschaft für Arz, 
neipflanzenforschung, az American Society of 
Pharmacognosy és tagja volt a Fédération Inter
nationale Pharmaceutique-nek is. Tagja volt to
vábbá a Gyógyszerkönyv Szerkesztő .Bizottságá
nak, Kémiai Tudományok Osztálya természetes 
anyagokkal foglalkozó két albizottságának, az 
Alkaloid,Kémiai és a Flavonoid Albizottságnak 
Tagja, ill. elnöke az MGYT Gyógynövény Szak
osztály és a Gyógyszerkutatási Szakosztály veze
tőségének 

Novák professzor fáradhatatlan, lelkes munkáját 
számos alkalommal kísérte hivatalos elismerés 
1962-ben „Jfiváló gyógyszerész" címmel, 1966,ban 
a „Munka Erdemrend" arany fokozatával tüntet
ték ki 

Novák István halálával a magyar gyógyszeré
szet és a farmakognózia erejét soha nem kímélő 
munkását vesztette el, aki a gondosan, jól végzett 
munka fonfusságát, a gyógyszerész szakmai, em
beri felelősségét hirdette és példázta egy egész 
generáció számára Emlékét kegyelettel megéíriz, 
zük 

[Jr. Szendrei Kál11uin 

* 
Dr Novák fstvá,n prnfesszortól, a kiváló kutató' 

tól, oktatótól volt tanártársai, a Szegedi Orvos
tudományi Egyetem és annak Gyógyszerésztudo
mányi Kara nevében dr Kedvessy Gljöigy profesz
szor, dékán, az Egyetem Gyógynövénv- és Drog, 
ismereti Intézete, és Novák professzor, volt mun
katársai nevében dr. Szendrei Kálmán profésszor 
vett utolsó búcsút és helyezte el a kegyelet virágait 


