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Nagyon kedves kollégát, sokunk atyai jóbarátot vesztett el, amikor Jaschik 
Sándor 1970. június 30-án -  három nappal azután, hogy gyémántokleveles 
gyógyszerésszé avatták — csendben eltávozott körünkből.

Népszerűsége, amelyet az utolsó útjára megjelentek sokasága is jelzett, 
annak az embernek szólt, aki a szakmai munkában mindig a haladásért, a cél
szerűségért, a társadalmi életben pedig a természet és az ember alkotta szép meg
ismeréséért és megismertetéséért munkálkodott, s aki mindkét területen számta
lan barátot szerzett.

A felvidéki Bártfán született 1888. március 2-án és bár ^fiatalon — egyetemi 
tanulmányait megkezdve — végleg elhagyta szülőföldjét, sosem feledkezett meg 
a szép hegyi tájakat, lebilincselő elbeszéléseivel, s művészi szinten festett táj
képeivel dicsérni.

Életpályáját gyógyszerészi tevékenységgel kezdte meg, miután 1909-ben 
megszerezte a gyógyszerész diplomát, ésj évre rá a gyógyszerész doktori címet, 
de öt év múltán végleg áttért fő szakterületére, az élelmiszeranalitikára.

1917-től 1949-ig megszakítás^ nélkül a Budapest Székesfővárosi Vegyészeti 
és Élelmiszervizsgáló Intézetben működött, korábban vegyészi,majd fővegyészi, 
illetőleg vegyész-tanácsosi beosztásban. Különösen az élelmiszerek fogyasztásá
val kapcsolatos mérgezések okának felderítését, a mérgező és idegen anyagok, 
élelmiszer színezékek jelenlétének kimutatását végezte nagy leleményességgel. 
Ugyanakkor a modern műszeres analízis bevezetésével és alkalmazásával szer
zett akkori Intézetében elévülhetetlen érdemeket.

A későbbiek során az 1949-ben megalakult Országos Élelmezéstudományi 
Intézethez került, ahol osztályvezetőhelyettesi minőségben az élelmiszer színe
zékek papírkromatográfiás elemzésének bevezetésével lehetőséget teremtett arra, 
hogy az egészségügyi szempontok messzemenő figyelembevételével végleges 
és megnyugtató rendezés alá kerüljön azok alkalmazása és ellenőrzése.

Különösen az akkor fiatal és fejlődő Intézetnél volt nagyon értékes az a ba
ráti segítőkészsége, amelynek kapcsán nemcsak fiatal kutató kollégái, hanem 
a technikusok, a laboránsok is nagyon sokat hasznosítottak munkájuk köny- 
nyebbé és célszerűbbé tételére.

Az élelmiszer-fehérjék analitikája, az aminosavak, a szénhidrátok papír
kromatográfiás elemzése során nem szervezett formában végzett továbbképző 
tevékenységén kívül, számos előadássorozat keretében, tanfolyamon is kifejtett
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oktató munkát. Ezért nemcsak munkatársai hálás elismerése volt jutalma, 
hanem a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1954-ben „Munka Érdem
éremmel” is kitüntette.

Szaktevékenysége 1958-ban — 70 éves korában, 47 éven át végzett munkás
sága után — kért nyugdíjazásakor sem szűnt meg, mert még éveken át műkö
dött az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetben szaktanács- 
adói minőségben.

Tudományos aktivitását mi sem tükrözi jobban, minthogy csupán a máso
dik világháború óta eltelt időszakban, több mint 30 tudományos dolgozata 
jelent meg, illetve hangzott el kongresszusokon, s ezenkívül számos szakmai, 
akadémiai bizottságnak is tevékeny tagja volt. Ennek alapján nyerte el a Magyar 
Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottságától a kémiai tudomá
nyok kandidátusa címet.

Jaschik Sándor halálával a magyar élelmiszervegyészek egy nagyon színes 
egyéniséget vesztettek el, kinek emlékét szeretettel őrzik meg szívükben.

» Lindner Károly
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