
akik eleve sziporkázóan tehetségesek voltak, de akadtak olyanok
is, nem is egy, akik nálunk „nőtték ki” magukat. Nagy örö-
münkre a volt MASOST-osok mind a mai napig visszajárnak,
évente legalább két olyan alkalom is van, amikor az „aktívak” és
a már végzettek összejönnek, férjestől-feleségestől-gyerekestől.
Ilyenkor Stike mindig felolvasott egy leltárt az elmúlt időszak
„terméséről”, ami miatt soha nem kellett szégyenkeznünk, hi-
szen az elmúlt 12 évben 113 referált publikáció került ki a cso-
portból. Mindkettőnk tudományos pályafutásának ez volt a leg-
termékenyebb időszaka.

Pisti váratlan halálával lezárult egy szakasz, nemcsak a cso-
port, hanem az egész Kémiai Intézet történetében. Meghatározó
karakter volt, igazodási pont, elképesztő enciklopédikus tudás-
sal, utánozhatatlan humorérzékkel és kivételes emberséggel. Még
szokjuk a hiányát, de ahhoz sok idő kell, hogy megszokjuk. 

Az SZTE Kémiai Intézetének munkatársai nevében
Sipos Pál és Tóth Ágota

Orbán Ádám
Amikor halk kopogás után, harsány üdvözléssel kinyitotta a la-
boratórium ajtaját, szinte kisütött a nap, és mindenki mosoly-
gott. Nem lehetett nem rá figyelni, amikor bárhol megjelent, mert
vidámságot és végtelen energiát sugárzott. 

Az Orbán Ádám iránti fokozott figyelmet gyermekien öröm-
teli lényével, szorgalmával, tudásával és azzal vívta ki, hogy tud-
ták: szülei a vegyésztársadalom kiválóságai. De azt is érezték,
hogy egészségét egy alattomos kór 30 évvel ezelőtt megtámadta,
s habár teljesen meggyógyult, a következmények miatt éveinek
száma bizonytalan. Ezt ő sem titkolta soha. Csak optimistán ne-
vetett rajta. Most, az évek múltával, életének 55. évében, az alap-
betegségtől függetlenül, egy műtéti beavatkozás szövődménye
folytán, közel egy év után elhunyt. Mivel a Covid–19 miatt sze-
mélyesen nem volt lehetőség kommunikációra, a benne lejátszódó
gondolatokat már nem tudta elmondani senkinek.

Természetes, hogy szülei egyetlen boldogsága volt, amikor 55
évvel ezelőtt megszületett. Édesanyja, Piskó Ágota okleveles ve-
gyészmérnök, a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékének
címzetes egyetemi docense, aki igen sikeres, dinamikus vezetői
pályát futott be a textiliparban főmérnöki beosztásban (majd a

textilkémia egyetemi oktatásában). Édesapja, Orbán István szinte
az egész vegyésztársadalom által ismert gyógyszervegyész, cím-
zetes egyetemi tanár volt a Műegyetemen, főállásban pedig az
Egis Gyógyszergyár vezérigazgatója (aki a WANDER, majd EGYT
gyárnevet követően az új név névadója is volt). Világlátására, bal-
oldali világnézetére mindig büszke volt. Ági és István egyetemi
évfolyamtársak voltak, ott szövődött az életre szóló és sírig tartó
szerelem közöttük. (A Gábor Dénes-díjas Orbán István 2006-ban,
66 évesen, tragikus hirtelenséggel hunyt el.)

A rendkívüli szorgalmú és dinamikus Orbán házaspárnak szin-
tén erős akaratú és tehetséges fia született 1965. február 17-én,
aki az Ádám nevet kapta. Adottsága sokoldalú volt, mert a ter-
mészettudományok mellett a művészetek, a szellemtudományok
és a zene egyformán érdekelte. Sokan megérezték, majd tapasz-
talták a benne szunnyadó színészi és zenei tehetséget (7 évig he-
gedült és jazz-zongorázott). De döntenie kellett. Számára is elfo-
gadható volt az apai jó tanács, hogy először egy biztonságos meg-
élhetést adó műszaki képesítést szerezzen, és azt követően él-
vezze az élet adta művészi lehetőségeket. 

Ádám a kísérletes természettudományt és az oktatást válasz-
totta a művészetek helyett.

Ezért a Műegyetemen folytatta tanulmányait, és okleveles ve-
gyészmérnöki képesítést szerzett. A diploma és a gondoskodó
szülői háttér alapján Ádám ragyogóan sikeres fiatalembernek
tűnt, és elkezdte önálló, csillogó életét. A sors azonban közbe-
szólt. Az aggasztó központi idegrendszeri tünetek erősödését csak
műtéti beavatkozással gyógyíthatták, és a sikeres operáció hely-
reállította egészségét. Így évhalasztás nélkül befejezte egyetemi
tanulmányait, és summa cum laude minősítéssel diplomázott.
Először évekig a Richterben, majd az Egisben vállalt fejlesztő-
mérnöki állást. Szakterülete a gyógyszertechnológia, ezen belül
a szilárd gyógyszerformák technológiája volt. A hatóanyagok ki-
oldódását és felszívódását befolyásoló polimer rétegek kémiájá-
val és előállításával foglalkozott a SOTE Gyógyszertudományi Ka-
rának támogatásával. Itt készítette el doktori értekezését Zelkó
Romána professzor asszony, egyetemi tanár vezetésével. A kiváló
munka elismeréseként a SOTE gyógyszeranyagok doktora képe-
sítését nyerte el, majd a kar társult oktatója lett.

Orbán Ádám is élete első nagy szerelmét vette feleségül, ami-
kor megházasodott: a Könnyűipari Műszaki Főiskolát végzett
Debreceni Anikó mérnöknővel kötött házasságot, 1990-ben. Csa-
ládi életükben fontos szerepet kapott a hit, ezért természetes volt,
hogy három gyermekük született: 1992-ben Áron, 1996-ban Gá-
bor nevű fiuk és 1998-ban Noémi kislányuk. A boldog családi élet
termékenyen hatott Ádám szakmai teljesítményére is. Elismert
gyógyszertechnológus lett az Egisben, ahol sok előadást is tar-
tott és több szabadalom társszerzőjévé vált a polimer bevonatú
tabletták témakörében. 

A boldog családi élet idilljét először édesapja, Orbán István ve-
zérigazgató hirtelen halála dúlta fel, de a még nagyobb megráz-
kódtatás első unokája születésének idejére esett. Ekkor váratla-
nul egy neurológiai operáció vált szükségessé. Ádám másodszori
operációja már nem volt sikeres, és állapota miatt a Szeretetkór-
ház belgyógyászati osztályára került, ahol a gondos ápolás elle-
nére 2020. november 22-én csendesen elhunyt.

Egy, az életet és családját nagyon szerető és nagyon szerethe-
tő, tervekkel és vágyakkal teli kedves munkatársunktól kell bú-
csút vennünk.

Nyugodjék békében.
Tömpe Péter 

az MKL Szerkesztőbizottságának tagja

LXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ● 2021. JÚNIUS ● DOI: 10.24364/MKL.2021.06 191

MEGEMLÉKEZÉS


