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Száz éve született Némedy Imre egyetemi magántanár 

Praf ch: Zalai Káro/1· 

A gyógyszerész túrsadalon1ban jól isn1crt és nagyra 
becsült (/J: 1VC111ec~I' In1re gyóg)'szerész, cgyctcn1i 111agún
tanúr, 3 7 éven út oktatta a gyógyszerészi technológiát a 
Budapesti ·1't1don1únycgyctcn1cn, 111ajd a Budapesti Or
vostudon1únyi Egyctc111cn a gyógyszcrészettan hallga
tóknak. 

Törükszcnt1niklóson. l 898. szcptcn1ber 15-én szüle
tett kivúló 111übútorasztalos családból. Szüleitöl örökölte 
nerncsak a 111unka szeretetét. hanen1 a rendkívüli gyakor
lati érzéket és a kézügyességet is. Szüll1vúrosúban végez
te iskoláit, ott érettségizett J 916-ban, 1najd késöhb ott lé
pett a gyógyszerészi púlyúra is. Ciyógyszerészgyakornoki 
évei alatt rokozóc\ott a gyÓg)'SZCrészi hivatás Utúni érdck
]{ídése. Gyógyszerészi diplon1újút a Budapesti Tudo-
1núnyegyetcn1en 1922-ben szerezte 1ncg, cttö! kezdve ha
lúlúig az Egyetc111i Ciyúgyszertúrban, illetve a késöbbi 
Egyeteini Ciyógyszerészeti Intézetben dolgozott. 

!(itartú szorgalrnúva[ A/a/o/c.\}' kii/dós professzor ve
zetésével 1926-ban .J)octor Phannaciae'' rokozatot szer
zett. l)isszcrtúciójának cín1e: ,,;\z ,\ntipyrinun1 cof
fcinicun1 és CoJTcinun1 citricun1 vizsgúlata". 

1\ié111ec~I' /111re cgyctcn1i oktatói és tudon1únyos púl.yúja 
a tovúbbiakhan is IC!felé ívelt: 1942-bcn egyeten1i 1na
gúntan{1r. 1947-tö! intézeti vczctö adjunktus. 1954-töl 
111int cg.ycte1ni docens a prof'csszor helyettese. (Jktató és 
tudo111únyos tevékenysége clsüsorban a ga!eniku1nok 
tt:chnológiújúra, 111inöségének, terápiús értékének növelé-

sérc tc1:jcdt ki. l(özlcn1én:'einck szún1a 51, tovúbbképzést 
szolgúló könyvei szún1a 4. 

Szen1Clyiségc, jcllcn1e n1indig kristálytisztún ragyo
gotl, végletekig 111elcgszívü Cs áldozatkész volt. Szcn1lé
letét az optin1izn1us jc\leineztc, hitt az cn1berck jósúgú
han. Sokoldalúsúgúra jcllen1zö: foglalkozott a zenével. 
s<.~jút szórakozúsúra ügyesen festett és fényképezett. Sze
rette a rornantikus Tabúnt. a V;:ír régi húzait. Szelle111es 
!Úrsa!gó \'Olt, telt: életkedvvel. 

/\ kegyt:tlen sors nen1 adta rneg 1Vé111el(r Í111ré11ek, 
hogy befejezze folya1natosan IC!fl.!lé ivelü életp{tlyújút. 
61. éves korúban, 1959. deccn1bcr 13-án hosszantartó be
tegség és szenvedés után túvozott az é\ök sorúbúl. '!C111e
tésén a Ciyógyszerésztudon1únyi K.ar és az Intézet nevé
ben d1: Aio::sonyi Sándor cgyeten1i tanár, dékán, a volt 
rnunkatársak nevében ch: f;'arkas Andor egyeterni docens. 
a Ciyógyszerész Szakcsoport és az ()rvos-Clyógyszerész 
·rörténeti Szakcsoport nevében(/,: !Ja/111ai János egycte-
111i tanár búcsúzott töle. :-\z ifjúság igaz harátjútól 
/·(ric.~fúh·i Edit hallgató en1lékezctt 111cg. 

;\z utókor 40 év túvlatúból is köszöni n1unkússúgút a 
gyógyszerészet fejlesztése és elisn1ertsége érdekében. 

1\.. Zalai: !111re i\'élnct~I' prh·ate do:cnt at tlze 1llet!ical 
lh1ii·ersi~l' (Faculty o.l P/111n1u1LJ') i11 Btulape.rt was boru /(}() 
years ago 
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Gyógyszerészek nyon1ában. .. 

KABAY JÁNOS 
(1896-1936) 

Biids:r.cninlih:ílyon - ma Tis:r.an1svúri - s:r.iilctcti Hl96. december 21-én. Egy é\'ig lanult a Bud:1pcsti 1\likgyctcmcn, dc a:r. 1. Yiliig
h;ího1·ú kitürésckor hc kellett vor11il11i:i katon:inali, s m:ir nem folylalla lov:ibh lauuln1:í11yait, hanem h:ítyja hajdún:ín:isi gyiigys:r.cr
tír:ih:in gyaknrnokoskudoU. Egyetemi tanulm:iny:1it Budapesten folytatta, Cs 192.t-bcn nyert gytigys:r.crés:r.i oklevelet A Gvúgyuii
vény-kísérlcti Allnm;\son hclyc:r.kcdclt cl. Feleségével tlr. Kclp llou:íval cgyiitt dolgozl:ik ki nuíds:r.criikct :1 morfin és mcllélZ:ilk;iloí
dok n1:ikniivényhiil tiirténii ldvon:ís:íra. Eliis1.iir a :r.iild 1u:íknüvéuyhiil, 1najtl a s:r.úraz nuíkszalm:Hiól :illílnll;íJ,; clii az alkalohlnk:it. 
,\ K:1hay-clj:ír:ís a késiihhi szah:ul:llmak alapj:iul is s:r.nlg:Ut. Kabay clsü s:r.alrndahu:it 1925-hcn nyújtotta be és ezt tübh rn:ís is kii
\'Cttc. llJ2i-hcn sziiliihclyén kisebb gyúrat :1lapitutt, amely a:r. idiik fnly:un:in a mai AIJ;.aloid:i Vegyészeti Cy:írr:í fcjlüdiitl. Nagy jii
Yiit ígél'ii. sikere~ munk:issúg:ít :iz 1936. janu:ír 29-én Budapesten hckiivclkc1.cll hal:ila liirtc n1cg. 

(Gyág,ys::crl;s:.:cf/r'irti!11eli naptúr '98. 1101·c111hl.'r 

Sofl'(I)' Phan11a Kjl. kiadása) 


