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Tisztelgés Nyiredy Szabolcs emlékének 

Alig fél éve vett fájdalmas búcsút 
a magyar gyógyszerész társada
lom e folyóirat hasábjain is 
Nyiredy Szabolcstól Szimboliku
san minden magyar gyógysze
rész, sok-sok társterület képvise
lője, számtalan olyan barát és is
merős, akik szerteágazó munkája 
során kapcsolatban álltak vele, és 
szervező, integráló tevékenysége 
bűvkörébe kerültek A búcsú fáj
dalmán: túl a gyógyszerészet el
vesztett egy erős összetartó erőt, a 
tartó pillérek egyikét Tudjuk, 
hogy a legrosszabbkor Az elmúlt 
egy év nyugtalanító eseményei éles kontúrral vetí

tik elénk a hiányát, emlékeztetnek mindannyiun

kat arra, hogy máris mennyire hiányzik fontos 

személyisége Nincs ma olyan történése a magyar 

gyógyszerészetnek, legyen az országos vagy helyi 
esemény, amelyen hiánya ne lenne érezhető. Azok, 

akik társai, közeli megfigyelői vagy részesei voltak 

sokszínű, aktív életének, munkásságának, ma 

még naponta emlékeznek Rá Az Acta Pharma

ceutica Hungarica jelen száma ezért egyszerre kí

ván emlékezés és tisztelgés lenni. A szerzői kol

lektívák megemlékezése és tisztelgése egy olyan 

kolléga és barát tudományos teljesítménye előtt, 

aki a gyógyszerészeti tudományok több részterü

letét sikeresen művelte. A magyar gyógyszerésze

tért dolgozott, de tudományát európai és világ

színvonalon művelte. Kapcsolatokat, elismerést 

szerzett magának és a magyar gyógyszerészetnek 

Sajnos túl korán ért véget aktív élete, szakadt félbe 

ez a szervező erő. 
Pályája és talán sorsa is sok tekintetben jellegze

tesen magyar volt Egy kicsi, törekvő nemzet szü

lötteként hamar felismerte azt, amit a botanika, a 

gyógynövénytan és általában a magyar tudomány 
nagyjai már évszázadokkal előtte vallottak Azt, 

hogy aki egy ilyen kis ország határain túlra akar lát

ni és látszani, majd itthon hasznosat alkotni, annak 

először európaivá kell válnia tudásban, önmagával 

és másokkal szembeni igényességben Azt is látta, 

hogy ez az elmúlt ötven évben még fontosabb volt, 

mint évszázadokkal korábban. Elment alkotni és 

tanulni tudományt és európai magatartást, hogy 

amit tanult, itthon hasznosíthassa 
Svájc, azon belül Zürich mint vá
lasztás egyszerre jelentette a 
gyógyszerészet és gyógyszergyár
tás szülőhazáját, a magas világ
színvonalú technika és tudomány 
egyik európai centrumát, közvet
len szakterületünk a gyógynövé
nyek kutatása és korszerű alkal
mazása szempontjából a nagy elő
dök szellemi örökségét Európá
nak ebben a régiójában vált a far
makognózia, a gyógynövénykuta
tás és az ipari feldolgozás azzá, 
ami ma is. Ez a régió adta Alexan

der I schirchet és a növény kémia olyan nagyjait, mint 

Karrer, Reichstein és Stoll, az elválasztástechnika 

nagyjainak (Zechmeister, Stahl) hatása mind a mai 

napig közvetlenül és erősen érezhető a Zürichi 

Egyetemen Nyiredy Szabolcs a közvetlen örökösök 

közé került Mellettük, egy új szellemi világban ér

vényesíthette a hazai indíttatást, tehetségét A zü

richi tartózkodás évei meghatározták és megala

pozták számára azt a tudományterületet, amelyen 

munkásságával a legmaradandóbb eredményeket 

érte el A világhírű labortechnikai cégek jelenléte 
kiváló ösztönzés volt az új eljárások későbbi, hazai 

megvalósításához is. A hazatérő Nyiredy Szabolcs 
tarsolyában azonban nemcsak tudományos ered

mények, szabadalmak és a megvalósítások tervei 

voltak, hanem egy új felfogás az életről, hivatásról, 

emberi és szakmai magatartásról A racionálisan 

szervezett, igényes munka, és általában a megbíz

hatóság, pontosság és szervezettség, a gyakorlati 

szempontok fontossága, mint vezér lő elvek élete 

végéig elkísérték Ezeket előbb Intézete, majd a 

gyógyszerészet egésze érdekében érvényesítette és 

tervezte általános érvényre juttatni. 
A „.rendező elv" megtalálása és a hatékonyság 

lehetőségeinek keresése vezérelte legfőbb tudomá

nyos kutatási területe, az elválasztástechnika terü

letén is Akik a kromatográfia hőskorában ilyen 

technikákkal dolgoztak, tudják mennyi gyakorlati 

nehézséget, idő- és anyagpazarlást jelentett a mód
szer „beállítása'; a megfelelő hordozó és vivőfázis 

eredményes, optimális kombinációjának megtalá

lása. A Nyiredy-féle „prizma modell" és annak ki-
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teljesitése, sokféle alkalmazása jelentős lépés volt a 
fejlesztési, modernizációs törekvésekben, abban, 
hogy ezek a technikák túlléptek az empirikus kí
sérletezgetések szintjén Azon kutatók közé tarto
zott, akik mostoha feltételek között is részesültek a 
gyakorlati megvalósítások örömében. 

Rátermettsége, és a sors kifürkészhetetlen aka
rata folytán az országban vezető szerepet játszó és 
Európában még ma is ritkaságnak számító intéz
mény élére kerülve Nyiredy Szabolcs a gyógynövény 
ágazat szinte minden területére rálátott, és azokra 
jelentős hatással volt Sajnos ma már nem tudha
tom meg föle, hogy ebben mennyi szerepe volt a 
svájci Alexander T schirch szellemi örökségének, aki 
először definiálta tudományunk részterületeit és 
enciklopédikus módon foglalkozott is azokkal. 
Szabolcs egész tudományszervező és kutató mun
kájának egyik fókuszában ez a felfogás állt Intéze
te feladatköréhez tartozott a génállomány megőr
zése, növényfajok kultúrába vétele, fontos fajok ne
mesítése, vizsgálata, a gyógynövényminősítés, a 
sokrétű gyógynövényanalitikai munka, és mindezt 
kiegészítette preparatív kutatással és termékfej
lesztéssel Még a látszólag távoli analitikai munkák 
tárgyai, modellanyagai is csaknem mindig gyógy
növények és természetes vegyületek voltak 

Nyiredy Szabolcs sorsa tragikusan magyar ab
ban, hogy teljesítménye csúcsán, képességei és ere
je teljében szakadt félbe Amit alkotott, abból 
sokminden gyakorlattá, valósággá válhatott élete 
során, de még több fog termékenyítőleg hatni a jö
vőben a gyógyszerészi, analitikai kémiai és más te
rületeken. Minden emberi életút egyik mozgató 
rugója az, hogy maradandó értéket hozzon létre, 
hagyjon hátra a jövő nemzedékek számára. A kuta
tó szellemet az igazság kiderítésében, az ismeret
len megismerésében is ez hajtja kimondottan, vagy 
kimondatlanul. Az emberi alkotás végtelen töme
gú homokszemcséi között a fajsúlyos, maradandó 
„szellemi gyöngyszemek" és a tudomány házát 
tartó kövek megtalálása csak keveseknek adatik 
meg Ezt az idő rostája mutatja meg Meggyőződé
sem, hogy Nyiredy Szabolcs barátomnak fájóan rö
vid élete ellenére ez sikerült Az általa begyűjtött 
szemcsék között vannak olyan gránitszilárdságú, 
fajsúlyos építőkövek, amelyek az idő rostáján fenn
maradnak És Wass Alberttől tudjuk, hogy „csak a 
kő marad''. 
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