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Dl: Antal István 

Dú1'id ..igosto11, a Scrnnh!!wcis Eg)'Clcn1 
Gyógyszerészeti Intézetének ci111zetcs cgyetcn1i 
tanúra szerencsés c1nbcr volt inert ncn1 rnin
dcnkinek adatik 1neg, hogy egy egész szakn1a 
szeresse. tisztelje. teljcsitn1ényét és tulajdonsú
gait c!isn1erje. 

Kürülbt.:lül 15 0\-vt.:1t.:zclütt,11Jikor ki.:zdü fi

atalként a kutatólaborban én is részesülhctten1 
kitüntetö ligyc\1nében, akkor kaptan1 a felhatal
inazúst az „:\gó" rnegszó!ítúsra. Nl!1ncsak a 
111cgtiszteltetés örü1nére. hani.:111 va!aini sejte!
n1es érzetre is pontosan en1lékszer11. :\rra. hogy 
biztosan n1eghatúrozú jelentöségc lest annak. 
hogy n1egis1ncrkcdhctten1 a prufesszurral. dc 
elsösorban azonban ..\góval. 

f)ú1·íd .·(!!os/011 7(1 évvd ezelüll. ! lJ27 rH1\·c1nber -t-én szü
letett Szegeden. így korornnúl fogva csak ;in1ulhatt1k n1cgint ol
vasva azt az últala1n lcg1negfclcllibbnck tekinthctii. a csalúdtól 
kapott rövid összefoglalót az élctútrú! és inagasra Í\-clö szakrnai 
illetve tudonuínyos púlyafutúsrúl. <unit a n1úli é\·ben lchctösé
gen1 volt isrncrtctni a XIV. Orszúgos Ci.yógyszcnechnológiai 
Kon!~renciún. n1ielöt1 sor került az iVJ(iYT k:gtnagasabb kitün
tetésének. a Kazay En1lékén:n1nek az <iladúsúra. 

l~desapja a Gyógyszerészeti Intézel. és Egyeten1i (Jyógy·
szi.!rtúr igazgatója. cgyi.!ten1i tanúr \·olt. Fdesany.iú\'a! tiz gyer
rneket neveltek. Elenli és küzépiskobit Szt:geden és részben 
(\darosvús<irhelycn. a i\1lagyar Kirúlyi Csaba Kinilyli Gyors
fegyvi.!rneini Hadapródiskola púncélo.-; egységében \·égezte. 
l-ladinüveleti területeken szolgúlt. Nén1ctorszúghan l q.i5-hen 
hadifogságba cselt. ahonnan sikerül! haí'aszlikníe. 

Rendkívül! érettségi \'izsgút Szegeden. kicgészitö érettségi 
vizsgúl latin nydvböl Cegléden !t.::tl le. ! LJ46-ban iratkozo!t be <l 

Szegt:di Tudo1núnycgyeten1 Ciyógyszcrészlud(1111únyi Karára. 
Tevékenyen részt vett a diúkélctbcn. egészen a diúkszi.!rvczetd..: 
diktatl!rúban történt fe!oszlatúsúig. Ezér! 19-17-ben l O hónapon út 
volt tiJgoly, n1egjúna a „budadéli" internúkll<ibort. niajd szabadu
lúsa u1ún 1950 vCgéig rendl1ri frlügyclc! a[ú helyezték. 

\/iharokkal telt 1ört0ni.::!111i idlikhen kezdte rneg tudlln1ú
nyos 1nunkájút. cgyeteini tanultnúnyai alaH jelent 1neg dsii 
közlc1nénye l 9-t9-ben. Több pú!yadijat nyert. a gyógyszerészi 
ok!e\·elct ! 95 J-ben kapta 1neg. 

Politikai 1nagatartúsa rniatt aztinban nen1 kerülhetcll egyetc-
111i státuszba. a b0késcs;1bai volt Réti patikúba osztották be. l 952 
februú1:jában BCkés 111egyc gyógyszerész szakti.?lügyi.::!öjévé ne
vezték ki sikeres 111inösítö ,·izsga után. 1952-ben .. népgazdasúgi 
érdekbö\" Budapestre helyezték az Orszúgos Ciyógyszcrtúri Köz
pontba. Szakértöi vélen1ényei alapjún rninden volt gyúgyszertúr
tulajdonos dkni pert büm..:sclekrnény hiúnyúban lezúrtak. :\z 
1956-os förradalo111 0s szabadsúgharc utún nehéz. húzkutatúsok
kal és gyüjtöfoghúzza! terhcs idökct élt út. 

Ebben az idöszakban szún1os küzlcn1énye ,ielcnt rneg a hazai 
szaklapokban. 1958-ban Szegeden gyógyszcrészdt1ktorr;'1 a\·ai
túk, és a gyógyszerCsz szakfClügyeli.i képesítés n1ellé a g_yúgy
szerisn1i.!rtetö szakgyógyszerészi képesítést is rnegszercztc. 

1959 január 1-töl kikérCssel helyezték á1 a Chinoinba, ahol 
e\üszür önúlló kutatóként. 111:.ijU a fizikai kérniai kutató csupon. 
késöbb a Gyógyszerészeti Kutatási Osztály vezctüjdcént do!go-

zott. 1980-ban áthelyezéssel a Köbúnyai 
Gyógyszcrúrugyúr kutatási osztú!yvczetöje lett. 
111ajd innen nyugdíjba vonult. J\.zonban teljes 
n1unkaidöbi.!n a i\'leditop Gyógyszeripari J(fl. 
kutatási igazgatójaként tovúbb tcvCkcnykcdetL 

Több n1int négy évtizedes gyógyszeripari 
ku1atl11nunkússúga sorún l 1 orszúg 17 folyóira
túban ! 87 refCrá!t küzlcrnény szcrzöje illet,·e 
túrsszcrzöje !ctL -!.-! orszúgban bejegyzett. több 
1nint ketti)szúz 1a!úhnú11y feltalólója. túrsli!halú
lúja. Az elsli l 9ó.2-ben. a legutóbbi 4 bejelentés 
200 l-ben türtCnl. Nen1zctküzi rendezvényeken 
1artoll c!öadúsainak szú1na 29. a FIP történeté
ben hivatalos felkCréssel az e!sö rnagyar p!enú

ris clöadó volt. 6 n1onogrúfia szcrzöje, társszerzöje. 
Púlyafutúsa ala11 tübb egyete1nen. így a scrrE. !-IIETE. 

Bi'v!E i\'1Crnliki Tovúbbképzö Intézet felsöoktatúsúhan rendsze
res clüudásokkal vett részt. 4 aspirúns kandidátusi, 13 egyctc
n1i doktorandusz értekezésének kutatón1unkúját irúnyitotta. 
Gyógyszergyártással foglalkozó sok külföldi ko\lCga to\·úbb
képzését \·égezte. Sajút ünCletirúsúban, az 1983-ban az ENSZ 
Iparfejlesztési Szervezete últa! külfökli gyógyszeripari tevé
kenység szervezésére. irúnyításúra kiírt púlyúzatún c!Crt siker0t 
tekintette c!égtétclndc a korúbbi „kúderanyag" értékeléssel 
szen1ben. 

Tudn1núnyos n1inüsilés0t 197-t-ben a Ké1niai Tudo1núnyok 
Kandidútusa. J 9~9-ben a gyúgyszerészcti tudon1únyok dokto
ra fokozatok n1egszcrzésc igazolja. 

:\gú a Terenllü Istenben hívó einbcrnek vallotta 1nagát. 
~en1 kérhellen1 clüre cngedchnet erre a szerén:ységé\·e] üssze
férhe1etlen fújda!inas búcsúztatúra és 1negtisztcltetésnek vi.:
szc111, hugy fiúval egyeztetve irhattain a rnegprúhúltatúsoktól 
nen1 rnentes. dc alkotúsban. eredrnényekben ú1nulatosan gaz
dag életútrlil. 

Szakinai kiizélc1i akti\·itúsút szen·czeti. bizottsági tagságai 
és kitlintctCsci jelzik, e1.ck fclsuro!úsa hosszú sorokat venne 
igén).-'bc. Ne1n ezt tartorn inost legfontosabbnak. 

De kie111elenclli ri.!ndkívüli 1é1na-111egb1ú képessége. Szünte
lenül igyekezett 111egtanítani inúsokat is arra. hogy képi.!sek le
gyenek téihbc! lútni. ,-;1lan1int az alkotóteYékcnységhez nélkülöz
hctet\cn képzeletet szabadabhú tenni. () ne1ncsak 1neglútta. n1cg 
is indította azokat a kutatúsokat. aindyek újdonsúgg;d bírtak é.-; 
111eghatúrozókká vúl!ak. Néhúnyszor összeütközésbe került eini
att a szokúsos nézetekkel. dc ezeket a rújellen1zó rneggyözökCsz
séggel és n:yugodt. küvetkczetes érveléssel tudta kezelni. 

:\ fújda!on1 is „sokkornponcnsü". ez utóbbi kifejezés rög
zült hennen1 azzal kapcsolatban. ini!yen sze1n\Clctre is van 
szüksége a gyógyszertechno!úgusnak. Gyúszoljuk u tekintélyes 
tudúst, a képzelet- és alkotócrövd n1cgú!dott feltalúlót. az isn1e
rcteit, gondolatait és lelkesedését útadó tanárt. a scgítökész kol
!~gút. a 1nély érzések n1elle!t katonásan higgadt. 111indig kihú
zott testtartúsú ernbert. (s akinek 1ún1ngatúsa illetve barútsúga 
nen1esak valóban sokat jelentett. nen1csak rendkívüli n1egtisz
tehctés is \·olt. hanern szerencséssé tett. 

A n t a 1 , ! . · F·or the deat/J oj'pr<~f'essor ,·Ígosto11 Dái·id 


