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(Kunszentmiklós, 1920. I. 18. - )  

gyógyszerész 

 

Édesapja középiskolai tanár volt, történelmet és filozófiát tanított, édesanyja otthon,  a 

gyermekneveléssel foglalkozott. A család három gyermeke közül Endre volt a középső.  

Középiskolai tanulmányait 1939-ben fejezte be. A katonai szolgálat alól mentesítették bal fülén való 

nagyothallása miatt.  

Egy helyi gyógyszerész ötlete nyomán jelentkezett a 1939-ben a Szegedi Egyetemre 

gyógyszerészhallgatónak. Egyetemi oklevelét 1943-ban szerezte meg. Ebből az alkalomból készíttetett 

egy képeslapot, amelyet a szegedi Móra Ferenc Múzeum őriz (lásd lent). Ezen végzése tiszteletére 

díszmenetben hordozzák Őt körbe egy patendulában trónolva az egyetem potentátjai a szegedi Dóm 

téren. 

Gyógyszerészi pályáját 1943-ban Ráckevén kezdte meg egy közforgalmú gyógyszertárban. 

Feleségével (Friderika, Frida) 1946 szeptember 10-én házasodtak össze. Két leány ikergyermekük 

született 1948-ban. 

Miután Ráckevén nem volt jövőjük, felköltöztek Budapestre, ahol Szalay Endre egy gyógyszertárat 

bérelt. Az 1950-ben történt  államosítás után szokás szerint áthelyezték egy másik gyógyszertárba. 1951-

ben feltalálta a kúprúdosztó táblát (citdividet). A Budapesti Gyógyszertár Vállalat Újítási Bizottsága 

1951-ben ennek feltalálásáért díjazásban részesítette Őt. Akkor a  0/98-as gyógyszertárban dolgozott. 

Az erről szóló hír megtalálható itt: „A Gyógyszerész” (6), 4, 77-78 (1951) – letölthető a 

www.gyogyszeresztortenet.hu-ról. Szalay Endre az 50-es évek első felében szakmai körökben ismert 

feltaláló, újító és patikaberendező lett, így egyebek között több gyógyszertár belső építészeti felújítása 

is fűződött a nevéhez. 

Feleségével már régebb óta tervezték a nyugatra költözést. Erre 1956 november 18-án került sor, amikor 

családjával először Ausztriába emigrált, majd onnan az Egyesült Államokba utaztak.  

Új hazájában először egy gyógyszercégnél dolgozott minőségellenőrként. Angol nyelvismerettel 

kezdetben nem rendelkezett, a főnöke magyar volt. 

További szakmai munkásságát a növénykémia és a vitaminkutatás területén fejtette ki.  

1977 júniusában megalapította saját vállalkozását Grow Company Inc. néven, amely vitamintermékek 

gyártásával foglalkozott. 

 

 

Szalay Endre és a kúprúdosztó tábla (citdivid) 

 

http://www.gyogyszeresztortenet.hu-ról/


 

 
A szegedi Móra Ferenc Múzeumban őrzött képeslap, amit Szalay Endre készíttetett 1943-ban (Leltári 

szám: 84.119.423.) 

 

Források 

1. Arvanaghy, Massoud; Yorkey M.: The Vitamin Code. First edition, 2008 Garden of Life, Inc. 5500 

Village Blvd. West Palm Beach, FL 33407  

2. Szalay Endre (Andrew Szalay) beszél az életéről és a vállalatáról egy 3 perc 40 másodperc 

hosszúságú videofilmben: https://www.youtube.com/watch?v=v-

91sTuRzgM&fbclid=IwAR1v_oLf44BizL6sz2uZXgKXWmSI6UOReETHZ45caLTzuB1Gq4Mj6mx

NZyE 

 

 

https://mstock.hu/stock_number/84-119-423/
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