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1950-ben, a harmadik egyetemi éveinek végén, meghívást kapott a Zemplén Géza professzor 

által vezetett Szerves Kémia Tanszékre, ahol a flavonoid vegyületek szinte minden 

képviselőjének (kalkonok, flavoidok és auronok) szintézisével foglalkozott. Ebben az 

időszakban legjelentősebb munkája az auronok és glükozidjaik valamennyi természetben 

előforduló reprezentánsának előállítása (Farkas Lóránd társszerzővel). Eredményeiről a 

Springerben jelent meg nemzetközileg is jelentős összefoglaló fejezet 1967-ben. Az intenzív 

kutatómunka mellett egyetemi tanársegédként oktatott nappali és esti tagozaton. 1960-tól az 

Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár egyik laboratóriumát vezette. Itt szintetikus gyógyszerek 

kutatásával foglalkozott. 1976-ig munkatársaival tíz jelentős gyógyszeralapanyag gyártását 

tették lehetővé. Köztük a legnagyobb erkölcsi sikert az általuk felfedezett originális 

vazospazmolitikum, a Halidor
R
 hozta. Ezért az eredményükért 1985-ben Állami Díjat kaptak. 

Kiemelést érdemel még a Dopegyt 
R
 nevű vérnyomáscsökkentő is, amelyre független 

szabadalmi eljárást és gyártótechnológiát dolgoztak ki. Ez a gyógyszer több évtizeden 

keresztül az EGIS vezető terméke volt. 1976-1979 között a Gyógynövénykutató Intézet 

tudományos igazgatóhelyettese volt, majd 1979-ben visszatért az EGIS Gyógyszergyárba, 

ahol a több mint 200 fős kutatás igazgatójaként tevékenykedett. A gyógyszerkutatás 

interdiszciplináris team munkájában, az ország jelentős akadémiai és egyetemi intézetével 

együttműködve szervezte és irányította az új gyógyszerek kutatását nyugdíjba vonulásáig. A 

kémia tudományok kandidátusa fokozatot 1965-ben szerezte meg. 1975-ben c. egyetemi 

docensi kinevezést kapott, majd 1979-ben a tudományok doktora fokozatot is megszerezte és 

1981-ben a művelődési minisztertől címzetes egyetemi tanári címet kapott. Közel 80, 

többségében rangos, nemzetközi folyóiratban megjelent közlemény szerzője és társszerzője. 

80 alapszabadalma és több száz külföldi szabadalma van. Néhány monográfiába írt 

fejezeteket és számos egyetemi jegyzetet. Számos hazai és külföldi, köztük néhány plenáris 

előadást is tartott. Sok éven át tevékenykedett az MTA különféle bizottságaiban és 

munkabizottságaiban. A Flavoid Munkabizottságnak 1993-ig elnöke is volt. A European 

Federation for Medicinal Chemistry Managing Committee tagja és a szervezet hazai 

képviselője volt. 3 éven át az MTA Kémiai Tudományok Osztálya tanácskozó tagjává 

választotta. A Magyar Kémikusok Egyesülete Szerves és Gyógyszerkémiai Szakosztályának 

elnöke, az MKE Elnökség tagja volt.  

 

Kiváló Feltaláló kitüntetést kapott 1967- bronz, 1970-ben és 1980-ban arany fokozatot. 2009-

ben elnyerte a Magyar Gyógyszerkutatásért Díjat.  


