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A S Z E G E D I F E L S O O K T A T A S I N F O R M A C I O S H Á T T É R M A G A Z I N J A 

Az orvosságok szakértője: 
R é v é s z P i r o s k a 

Dr. Révész Piroska már egészen fi-
atalon tudta, hogy neki az egész-
ségügyben kell megtalálnia a szá-
m í t á s á t . E r e d e t i l e g f o g o r v o s 
szeretett volna lenni, de az élet úgy 
hozta, hogy a gyógyszerész szak-
mát sajátította el. 

- Gyennekkorában mi szeretett volna len-
ni? Hogyan került a gyógyszerész pályára? 

működött. Érettségi után Szegedre je-
lentkeztem fogorvosnak, mert ez a 
foglalkozás számomra nagyon szépnek 
tűnt. Tudni kell rólam, amikor találko-
zom valakivel, először a száját és a fog-
sorát figyelem meg. Szerintem a fogak 
sok mindent elárulnak rólunk. Éppen 
ezért éreztem késztetést magamban 
arra, hogy a körülöttem lévő emberek 
fogait széppé tegyem. Sajnos a gimná-

- Az ifjúságom nagyon 
k e l l e m e s e n t e l t egy 
Kisvárda melletti falu-
ban, Rétközberencsen. 
A szüleim földműveléssel 
foglalkoztak, és ez a falusi 
környezet remek közeget 
biztosított egy gyermek 
számára. Középiskolai ta-
nulmányaimat a kisvár-
dai Császy László Gim-
náziumban végeztem, 
ennek az intézménynek 
azonban már a jellege és 
a neve is megváltozott 
azóta. A humán és a reál 
tantárgyakat egyaránt 
kedveltem, és ez talán 
annak köszönhető, hogy 
sok olyan tanár oktatott 
bennünket, akiket pél-
daképnek tekintettem. 
Későbbi páIyafutásomra 
a legnagyobb hatással Dr. 
Kovács Magdolna tanár-
nő volt, aki fizikára taní-
tott, miközben ország-
gyűlési képviselőként is 

ziumban összegyűjtött biológia isme-
retanyag kevésnek bizonyult a felvéte-
li vizsgán. Ekkor elhatároztam, hogy 
keményen fogok tanulni, és ismételten 
jelentkezem a fogorvosira. Egy évig 
Barabáson dolgoztam egy gyógyszertár-
ban asszisztensként. Abban az időben 
Szabolcsban nagyon kevés gyógysze-
rész volt, ezért a Gyógyszertári Köz-
pont nem támogatta a fogorvosi felvé-

telimet, mindenképpen a 
szakmában szerettek volna 
tartani. így kerültem végül 
Szegedre, az Orvostudomá-
nyi Egyetem Gyógyszerész-
tudományi Karára, ahol 1975-
ben diplomáztam. Végül is 
örülök annak, hogy gyógysze-
rész lettem, megtaláltam a 
számításomat. 

- A tanítás mikortól szerepelt a 
céljai között? 

- Szerintem mindig is volt 
ilyen vénám, ugyanis a csa-
ládban több pedagógus van. 
Már gyerekként gondoltam a 
tanári pályára, mert nagyon 
szerettem magyarázni, és a 
közönség előtti szereplés 
sem okozott problémát soha, 
hiszen többször szavaltam. 
Az egyetemi tanulmányaim 
alatt is olyan diáknak számí-
tottam, aki próbálta irányíta-
ni a társait. Szinte végig ta-
nulmányi felelős voltam, 
szerveztem a hallgatók vizs-
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garendjét és kapcsolatot tartottam a 
tanárokkal. Persze a tanulást sem ha-
nyagoltam el, ezt bizonyítja, hogy itt, a 
Gyógyszertechnológiai Intézetben vol-
tam diákkörös és demonstrátor. A taní-
tással pedig egyszerűen szembetalál-
koztam, ugyanis nálunk a képzés 
jelentős része gyakorlati oktatásból áll, 
amelyben a fiataloknak is lehetőségük 
nyílik kipróbálni pedagógiai képessé-
geiket. Először én is a gyakorlatokon 
segédkeztem, majd az elméleti okta-
tásba is bekapcsolódhattam. Aztán per-
sze, ahogy telt az idő, végigjártam a 
ranglétrát: voltam gyakornok, tanárse-
géd, m e g s z e r e z t e m az 
egyetemi doktori fokozatot, 
szakgyógyszerész lettem, 
később pedig a Magyar Tu-
dományos Akadémián kan-
didáltam, azután habilitál-
tam is, és docens lettem, 
egy évvel ezelőt t pedig 
egyetemi tanári kinevezést 
kaptam. Idén adtam be a 
disszertációmat az MTA 
doktori fokozatért, július 
elsejétől pedig tanszékve-
zetői kinevezést kaptam. 

- Miért nem tért vissza Sza-
bolcsba, diplomájával a zse-
bében? 

- Természetesen visszavár-
tak Nyíregyházára, de sem-
milyen írásos kötelezettségem nem 
volt arról, hogy nekem a diploma meg-
szerzése után haza kell mennem. 
Abban az időben a fiatal gyógyszerészek 
elkötelezhették magukat a megyéjük-
höz, és akkor a Gyógyszertári Központ 
anyagilag támogatta a tanulmányaikat. 
Abban az esetben, ha valaki nem tért 
vissza az adott megyébe a tanulmányai 
végeztével, akkor vissza kellett fizet-
nie a támogatást. Én némi mérlegelés 
után nem fogadtam el az ösztöndíjat, 
ezért nem volt akadálya annak, hogy 
Szegeden maradjak, így azóta is itt dol-
gozom. A gyógyszertári munka külö-
nösebben nem is vonzott, mert nem 
találtam eléggé kreatívnak. Megvan 
annak is a szépsége,- de egy bizonyos 
idő elteltével ismétlődések jelentkez-

nek. Ezzel szemben az oktatói munká-
ban mindig meg kell újítani az ismere-
tünket, mert a fiataloknak a legfris-
sebb információkat is át kell adnunk. 
Nem lehet leállni. Emellett természe-
tesen kutatómunkát is folytatunk. 

- Ön milyen területen végzi kutatásait? 

- A szilárd gyógyszerformák előállítá-
sával és vizsgálatával foglalkozom, te-
hát a tablettákkal és a kapszulákkal. 
Ebben a témakörben nagyon sok is-
meretanyagra van szükségünk, mert a 
szilárd formák előállítása bonyolult 

művelet. Az összetétel megtervezése 
a kiindulási anyag fizikai, kémiai sajá-
tosságainak a felkutatásával kezdődik. 
Ha ezek a sajátságok nem megfelelő-
ek, akkor azt módosítani kell, és csak 
azután lehet tablettává feldolgozni. 
Például az aszpirin esetében nem 
mindegy, hogy az acetil-szalicilsav mi-
lyen habitusú (alak, méret, felület) 
kristályokból áll. Sok esetben lehetet-
len a kristályokat tablettává préselni. 
A habitusváltoztatást megoldhatjuk 
például szférikus kristályosítással, de 
más lehetőség is kínálkozik. Szóval 
egy farmakon (hatóanyag) önmagában 
rendelkezik ugyan egy bizonyos ha-
tással, dc ahhoz, hogy ezt a hatást 
megfelelő időben és helyen fejtse ki, 
megfelelő formába kell hozni. Ezen a 

területen számos kooperációs partner-
rel működünk együtt. 

- Gondolom, kiterjedt külföldi kapcsola-
tokkal rendelkezik. 

- A rendszerváltás előtt szinte kizáró-
lag az NDK-ba látogathattunk. Ezek a 
tanulmányutak az úgynevezett asz-
szisztenscserés kapcsolatok körébe 
tartoztak. Az oktatók általában egy-két 
hetet töltöttek a partner intézetében. 
A rendszerváltást követően adódott 
lehetőségem (DAAD-MÖB) arra, 
hogy vendégkutatóként hosszabb 

időt tölthessek a Halle-
VVittenbergi Luther Már-
ton Egyetem Eljárástech-
nikai Tanszékén. Ezt a 
kapcsolatot azóta is ápol-
juk, sőt ki is bővítettük. 
Ennek köszönhetően két 
közös projektünk is volt, 
aminek keretében TDK-s 
és PhD hallgatók utazhat-
tak oda és vissza. Lett vol-
na lehetőségem kint foly-
tatni a pályafutásomat, és 
ez a gondolat meg is for-
dult a fejemben a közel-
múltban, de amikor meg-
pályáztam a tanszékvezetői 
tisztséget, ezt a kaput be-
zártam, mert a jelenlegi 
munkakörbe nem fér bele 
egy hosszabb külföldi tar-

tózkodás. Azt viszont messzemenően 
támogatom, hogy a munkatársaim kül-
földre utazzanak tanulmányútra. Szin-
te nincs is olyan PhD-s hallgatóm, aki 
ne jutott volna ilyen lehetőséghez. 
Mindig azt tanácsolom a kollegáim-
nak, hogy menjenek, tanuljanak, de a 
tudásukat hozzák is vissza. 

- .42 Ón esetében a család és a gyermekvál-
lalás mennyire befolyásolta a karrier ala-
kulását? 

- A család nélkül nem működik sem az 
élet, sem a karrier. Engem mindig is 
támogattak a szeretteim a döntéseim-
ben. Eelnőtt gyerekeim vannak, ezért 
természetesen elsősorban a férjemre 
támaszkodom, aki jogász v égzettségű. 

„Szeretném elérni, hogy 
a szemináriumaink interak-
tívak legyenek, aminek az a 
feltétele, hogy a hallgatóink 
könyvtárba járjanak, hasz-
nálják az internetes szakmai 
honlapokat és természetesen 
tanuljanak szorgalmasan." 



így pontosan tudja, mivel járnak az 
egyetemi feladatok. A döntéseim előtt, 
például amikor a kar oktatási dékán-
helyettesi posztját felkérésre megpá-
lyáztam, kikértem a vé leményét . 
Mivel a család mögöttem áll, a munka-
helyemen teljes erőbedobással végez-
hetem a munkámat. Természetesen 
odahaza is igyekszem a maximumot 
nyújtani, hiszen jó családanya és fele-
ség akarok lenni. Ahhoz ragaszkodom 
például, hogy a vasárnapi ebédet én 
készítsem el, s a család kedvenc étele-
it tegyem az asztalra. A gyermekszülé-
seket persze nem könnyű összeegyez-
tetni a munkával . Amikor egy nő 
elhatározza, hogy gyermeket vállal, 
akkor minden szempontból megválto-
zik nemcsak a szemlélete, de alapve-
tően az élete is. Azt sem könnyű el-
d ö n t e n i , hogy e lőbb g y e r m e k e t 
szül jön vagy a ka r r i e r j é t ép í t se . 
Azt gondolom, hogy a gyermek a csa-
ládi élet egyik fontos pillére, sikeres 
karrier pedig nincs boldog családi élet 
nélkül. A mai világban már mindent 
meg lehet tervezni, így a gyermekvál-

lalást is. Az én esetemben előbb a 
gyermekvállalás történt meg, és utána 
jött a karrier. Akkoriban nagyon lassan 
lehetett előrejutni a pályán, ráadásul a 
diploma megszerzése után általában 
férjhez is mentek a lányok. Én is ezt 
tettem. 

- Tanszékvezetőként milyen tervei vannak? 

- Erős István professzor úr, a Gyógyszer-
technológiai Intézet volt igazgatója 
egy európai színvonalú intézetet ha-
gyott rám, hiszen valamennyi labora-
tóriumban felújítások mentek végbe, 
a műszerparkunk is kicserélődött, 
korszerű, nagy készülékeink vannak. 
Ennek köszönhetően olyan munkát 
tudunk végezni, amelynek az ered-
ményeit rangos folyóiratokban publi-
kálhatjuk, és gyárakkal is együttmű-
ködhetünk. Most az a dolgunk, hogy 
ezeket a lehetőségeket kihasználjuk, 
és újabbakat teremtsünk az utánunk 
következőknek. A megkezdett témák 
mellett új témákat is indítunk, külföl-
di projektekben veszünk részt. PhD-
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hallgatóinkat pedig arra inspirálom, 
hogy lehetőleg három év alatt fejezzék 
be a kutatómunka experimentális ré-
szét. Ehhez minden támogatást meg-
adok. A kutatás mellett mégis csak az 
oktatás az elsődleges fe ladatunk. 
Több új ismeretanyagot is szeretnék 
bevonni a tematikába. Fontosnak tar-
tom az oktatás minőségbiztosítását, 
amihez mind a személyi, mind a tárgyi 
feltételek adottak. Szeretném elérni, 
hogy a szemináriumaink interaktívak 
legyenek, aminek az a feltétele, hogy 
a hallgatóink könyvtárba járjanak, 
használják az internetes szakmai hon-
lapokat és természetesen tanuljanak 
szorgalmasan. Egyébként nyugodtan 
állíthatom, hogy a gyógyszerészhallga-
tókat olyan sokféle ismeretanyaggal 
vértezzük fel a Szegedi Tudomány-
egyetemen, aminek birtokában a 
gyógyszerészet bármely területén 
(gyógyszertár, ipar, közigazgatás stb.) 
megállják a helyüket. 

Szabó Endre 
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