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„..az időt okosan használni” 



Az indíttatás, a gyerekévek

A gyógyszerész úr szüleivel, 1946.



Az egyetemi hallgató

Gyógyszerésszé avatása, 1968.



A kutatói indíttatása

„Már az egyetemen hallottam dr. Küttel Dezső vas megyei főgyógyszerészről, 

akit felkerestem, és ő azonnal elvitt Bartha Béla igazgatóhoz. 1971. január 1-től 

Szombathelyen leltárbrigád vezetőként dolgoztam, kaptunk lakást is. 

Szigetváry Feri bácsival megismerkedtem, ő mondta: „Apucinál (Küttel Dezső 

főgyógyszerész) illik tudományoskodni!” 

Innen kezdődik az én tudományos kutató életem. Feri bácsival pedig örök 

barátság köt össze. Első munkám az I. Magyar Gyógyszerkönyvvel foglalkozott 

és annak centenáriumára készült el első dolgozatom, Szigetváry Feri restaurált 

minden gyógyszerészettel kapcsolatos tárgyat. Együtt jártuk a megyét 

Trabantjával (szappantartójával). 

1971-ben az összegyűjtött tárgyakból megnyílt a kiállítás Kőszegen. Elindult 

egy mozgalom arra, hogy visszaszerezzük, amit elvittek Kőszegről. Így 

Budapestről visszakerült a jezsuita patika berendezése. Antal József úgy 

rendelkezett, ami duplum, abból az egyik példány kerüljön le hozzánk 

Kőszegre, a könyvtárba – a könyvtáros én voltam. Így kapcsolódott az életem 

az Orvostörténeti Társasághoz is.” 



Családi élete

Ihász Zsuzsanna és Grabarits István esküvője, 1978.



Családi kép Ihász Nándorral, 2010.



Grabarits Péter (az unoka) keresztelőjén a Grabarits és a Szél család 

2012.



Patikája, a kalocsai Belvárosi Gyógyszertár

A patika épülete kívülről



A kalocsai Belvárosi Gyógyszertár officínája:



A gyógyszerésztörténészi és közéleti munkája

• Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya                 

(1984-től alelnöke, 1992-2001 között elnöke)

• Magyar Orvostörténelmi Társaságnak (1994-től egyik alelnöke)

• MTA Orvostörténeti Munkabizottságának tagja

• Magyar Gyógyszerész Kamara                                                                                    

(1989-2003 vezetőségében tisztségviselő, 1991-1994 és 1999-2002 között alelnök)

• A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának felkérésére 1998-tól 

évente előadást tartott gyógyszerészhallgatók részére

• Egészségügyi Tudományos Tanács Gyógyszer Alkalmazási Bizottsága tagja       

(2001-2002)

• 2002-ben a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaságot alapító tagja és elnöke lett

• A Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaságnak (IGGP) 1984-től volt tagja

• Az Académie Internationale d’ Histoire de la Pharmacie 2002-ben választotta tagjai 

közé

•A Kalocsai Múzeumbarátok Köre elnöki tisztét töltötte be 2000-2006 között.



A Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság megalapítása

2002.



Az általa szervezett Nyári Egyetemek:

2003 – Kalocsa

2004 – Sopron

2005 – Kőszeg

2006 – Debrecen

2007 – Pécs

2008 – (betegsége miatt elmaradt)

2009 – Kecskemét

2010 – Nagyvárad

2011 – Szabadka

2012 – Pozsony (betegsége megakadályozta, hogy jelen legyen, 

de a szervezésben aktív szerepet vállalt)



Betöltött tisztségek:

• Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémia tagja

• Tiszteletbeli tagja a Román Gyógyszerészeti Társaságnak

• Elnöke a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaságnak

• Alelnöke a Magyar Orvostörténelmi Társaságnak

• Tagja az MTA Orvostörténelmi munkabizottságának



Kitüntetései:

• Egészségügyi miniszteri dicséret (1977)

• Vilmon Gyula nívódíj (1982)

• Kiváló Gyógyszerész (1991)

• Weszprémi István emlékérem (2000)

• Ernyey József emlékérem (2001)

• 2003. évi Kamarai Életmű Díj

• Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (2003)

• A Colegiul Farmacistilor din judetul Satu Mare tiszteletbeli tagja (2003)

• A Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense (2005)

• Pro Sanitate Díj - kiemelkedő szakmai tevékenység elismerése az 

egészségügyi minisztertől (2009)



„Életemben mindig arra törekedtem, hogy ami munka elém 

került, azt el tudjam végezni. Amit tettem nem az eredmények 

és dolgozatok felmutatásának céljából tettem, hiszen 35 évnyi 

írásaim java kéziratban van ma is, hanem a probléma 

meglátása, a téma megtalálása érdekelt. 

A csoda az számomra, hogy mennyi meglátást és megoldást 

kaptam odafentről. 

Eredmény és sikerorientált világunknak nem vagyok polgára. 

Már Debrecenben belém ivódott az az ige, amely I. Rákóczi 

György parainesisének zárómondata, és Kőszeg központjában 

az egyik középkori ház homlokzatán latinul olvasható, a Biblia 

katolikus kiadása szerint magyarul: 

„nem azon fordul a dolog, aki erőlködik vagy törekszik, hanem 

a könyörülő Istenen”.”



És ahogy elveszítettük őt…

2012 júliusában, majd augusztus 17-től kórházba került.

2012. augusztus 20-án kórházi ágyán átvette Kalocsa Város Egészségügyi Díját.

2012. szeptember 18-án hunyt el.


