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Fodor Lajos professzor Egerben született. A tiszafüredi általános iskolai tanulmányai után 
Debrecenben végzett vegyipari technikumot, majd a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karán 1975-ben kapott gyógyszerészi oklevelet. Az egyetem 
elvégzése után elkészítette gyógyszerészdoktori értekezését, melyet summa cum laude 
minősítéssel védett meg. Később több szakképesítést szerzett, Preparatív Kémiai Laboratóriumi 
Vizsgálatokból (1983); Klinikai Laboratóriumi Vizsgálatokból (1987).  

Kétszer fél évig dolgozott Kanadában a McMaster Egyetem Kémia Intézetében, ahol 
posztdoktori ösztöndíjasként kutatómunkát folytatott. 1986-ban a kémiai tudomány 
kandidátusa lett, 1998-ban pedig okleveles vegyészként is végzett, még ez évben habilitált és 
munkásságát a következő évben egyetemi magántanári címmel ismerték el. A köztársasági 
elnök 2011-ben a Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi 
Intézetének egyetemi tanárává nevezte ki, amelynek igazgatója, az egyetem tudományos 
dékánhelyettese, valamint a biokémia és gyógyszertan tárgyak oktatója lett. Az MTA doktori 
címet 2014-ben nyerte el. 

A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Laboratóriumát több mint 20 éven át vezette és 2006-
ig, hat éven át volt a Kórház főigazgató-helyettese. E két évtized során több alkalommal volt a 
Laboratóriumi Vizsgálatok Szakmai Kollégiumának tagja és társaságunk, a Magyar 
Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság választott tisztségviselője. 

Orvosi laboratóriumokban dolgozó kollégáink mindennapi gondolataiban soha nem a 
professzorként, hanem „a Lajosként” jelent meg és pillanatnyi kétség sem merült fel kire 
gondolunk. Olyan elkötelezett egyéniség volt, aki kollégáival naponta helyt állt a rutin 
diagnosztikai munkában, ugyanakkor elhivatottan dédelgette szeretett „molekuláit”, és 
gyógyszertani szempontból is ígéretes új származékokat, daganatellenes hatású vegyületeket 
állított elő. Sikeresen megvédett akadémiai doktori értekezésének témáját is ez adta. Külön 
örömteli volt számára, hogy az ötlet a gyulai kórházból indult és a munka jelentős részét is 
Gyulán végezték. 

Fodor Lajos kollégánkat, barátunkat alig-alig láttuk rosszkedvűnek, gondterheltnek, sokkal 
inkább vidámnak, optimistának, akinek társaságában lenni valamennyiünk számára üdítő volt. 
Mint egyik interjújában nyilatkozott: „Az a szép a kutatásban, hogy nincs olyan, hogy ezt 



megoldottam, és kész. Egy megoldott probléma húsz másikat teremt, úgyhogy tovább kell 
folytatnom a munkát”. Ez a szemlélet mindennapjaira is jellemző volt, legyen az történelem, 
utazás, festészet, irodalom, zene, vagy akár gasztronómia. Az akadémiai doktori cím 
megszerzése után - mutatva az élet minden területén a tökéletességre való törekvést - két éve 
megszerezte a szakács szakmunkás bizonyítványt, melyre éppoly büszke volt, mint tudományos 
sikereire. 

Élete, munkássága példát jelent a jövő generációja számára. Elvesztésével Társaságunk egy 
meghatározó személyisége távozott körünkből. 

Kedves Lajos, Professzor Úr, nyugodj békében! 


