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a Szerzohoz int6zett Level

,,Mindannyian a szakmaban haldsak va$yunk az6rt,hogy folyamatosan feL-

doLgozod 6s az utokor szamAra megorOkited a muLtbeti t6rt6n6seket, nagy-

jaink emt6k6t. A Farmakognoziai Hirekben utobb me$eLent Tyih6k Ern6r6[

k6szitett osszeAltit6sod szep emL6keket 6breszt bennem. A hontapunkon,

Szegeden a mege[ent nekroLog p16b6lta kifejezi, mityen tiszte[etteI ado-

zok emL6k6nek. Ern6 p6[ydj6nak kezdet6n Edesapamma[ do[gozott egyutt,

szdmos kozds dotgozatuk jetent meS. Edesapam na$yra tartotta 6t,

becsutte, mint az eg6sz gy6gyn6v6ny szakma, invenciozus, sze16ny mivo[tat.

ot rittitotta et6m, mint kovetend6 peld6t. Kes6bb, a Gyogyn6v6ny Kutato

Intezetben tett tanulmAnyutam sordn 6n is magdtval ragadonak tathttam

a mindenkor djat keres6 szem6tyiseget. Amikor mdrr Lehet6seigem voLt

rii, pr6b6ltam kozelebb hozni Szegedhez, a Farmakognoziai lnt6zethez.

6 Cimzetes egyetemi tanAri felterjeszt6se szerencs6re tdrmo$atdsra ta-

li{t. Ezzel kapcsolatban k6rtem 6t, hogy a frissen meginditott biotech-

nologia tanthrgyam keret6ben egy-ket ordt tartson szemeszterenkent.

ALtataban sajdt eLmetetei16[ tartott or6kat s a visszaje[z6sek aLapj6n,

egy6nis6ge, lelkesed6se a di6ksSgot epperf lgy magaval ragadta, mint

mindenkor minket is.

Meg egy, kev6sbe ismert momentum, metyet etegedetts6ggel idezhetek feL.

Blunden angol professzorrat (University of Portsmouth, U.K.) hozhattam ossze

6t. (Btunden professzor szint6n, int6zetunk k6zrem0kod6s6ve[ nyerte eL a

honoris causa doktor cimet Szegeden). Ez otyan joI sikeruLt, hogy a szak-

mai bardrti kapcsolataink szinte csaLAdi szinttjekke vhltak. Otthoni vend6-

gesked6sek feLesegekkel, rokonokkaL stb. jetezt6k ezt. Ernonek BLunden

professzorral kapcsoLatban nagy 6rdekt6desre sz6mot tart6 szakmai tervei

voltak, melyek megvalosit6sara azonban m6r nem keruthetett sor.

Kedves Laci! Amlnt Latod a regi emtekek feleLevenitese, megorz6se 6s a

jeLen szdmdra hozzaf6rhet6v6 tetele mindannyiunk sz6m6ra nagy jeten-

tos6g(. A Te ityen iranyu munkassAgod a gy6gyn6v6ny, a botanika, de mas

teruteteken is, nagyon nagy jelent6s6g(. E terUletnek Te vagy a legethiva-

tottabb 6s legaktivabb, es v6Lt6t a legetismertebb mriveLojeve. Atkot6 ked-

vedet 6rizd meg, hogy sok hason[o osszedrllitdsodat olvashassuk."

szeged, 2019. december 20.

Prof. Dr. Mdthe lmre

emeritus professzor

Szegedi Tu dom6nyegyetem

Gy6gyszer6sztudom6nyi Kar

Farmakognoziai I nt6zet
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