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A Rockefeliel:' Alapítvány szel:'epe az Ül:'szágos Közegészségiigyi 
l!ntézet létesítésében 

.11:: 19:25. évi _.Y.,.t.,.\.I. törL:énycikk rendelkezett a zetek Sz<Jvetsége Egészségügyi l1izottság{d.Htn, 
11/ayyar királyi Országos J(özeyés:::.sérJU.(f.lJÍ lntr';;:el arnelynek tagjává is y{dasztották. T'a.88 .Józ;;cf ·nép
létc.<Jítúsér61. ]:,'::!a .-;af.„·:1zor clhalas::tott, 111úr évtizedek- j<iléti ulinil':izter halálát követően, arnikor ne1n sok
/.:cl korúú!Jau s:;U/.;;;(;[JCS iutéz11u!nyt ne1n az áflnn1i kal ezután az egészségügyet a ]3elügyn1i11isf:tériun1 
köllséui:et{~" ha.11c111 a llockrfelfcr .1lhipít1:ány adonuí- fCliigyelete alá rendelték. a folyaruatossúgot kép-
nya hícta /letre .. A s::et::6 a l/tesít11u:n,11 alctjJÍlástÍ11ak visell'.í eliíz<') orvoH-álla.1ntitkár: i'i\:ho{t;~ /(ornál nynu-
ilf,lil a s.:a.k111a.i. lia.11c111 e/.~·r).-;or/Jan a. 11olitikai köriil- díjba vonn!{t:"a ntún J-nhnn .Béla kiivette 1'il- ;~z 
1111;1i.ptit l'rÍ::olja: Cilili.'I.· l.·a11r:8<Íi1. l.·it/r a:: (Jf\~Í e/;;!) úlla1ntítkári 8Zékhen. ~.\. fei.„zc1had11lás ut:ún sokái!:! 
iya::-ua.tríjrfnrrk .. foha11 !Jéla rlr.-11ak a l.·il'álrí .-;:::r'!'cc:::(í- tartott. ainíg széles küríi ;.;zakrnai istnc•reteinek ;1 
f.·,;11ess1;y1:re. 11lfÍiy is (;rl'l;il/1('8 c//l.·itii.-A1sf'in'. r. hasznosítására is1nét 1núclja nvílt: erre YÓU:ül b: a 

JJe1_·e::f'fr;.s 

_,\z ()1".-;z:íg(1.-; l\:üzegé::.zségiigyi I 11tézct léte:-;ítésl~-
11ek szak111ai ki'friiln1ényeit. . .:-;zükségességét. az ala
pítás fo11tosahh inozzanabtit. 1najd a rnliküdés ineg
indítúsút kiivet:c'it·n az intézet erednH)nye;.; tevé
kcnysérrénck a kilzeuészsérrügv errt~cs á'o-azat.aira 

,, b '·· t'.' ·~·· O.J . 0 

g_vakorolt kedvez/) hatú;.;{tt; JJirlalnn (}/llJ;:Ji lSli!l-
lien az igen nívós, de sajnos alacsony 11él<lá11yszá-
1nú ()r,·o:-:.1.ii1·ténet i }( ilzlcinényekhcn pn hlikált:a [ 1]. 
.:\'lagant e létesítrnénv életre hivft::;ának inkább a 
politikai kiil'iil111ényeit vizsgáltarn, kLilön<is tekin
tPt tel arra. hogy ~ ntint i:·aneret:es - az an.yagi 
feltéte!t•ket. ehhez nen1 a 1nagyar álkuui kültségYe
tös. ha11eu1 az ainerikni 1-lock:efel!er !-F'n1uu7ation te
renitet te ineg. J~ine ,-jzsgú.\c'Jd{u.:.0111 során szen1be
tlí1u·; volt.;tz intézet clHii igazgat:öjának . . Johan B/
/rínaJ,: az <t s:-:,ervez{í kéHzsége é:-: -képessége. a1nely-
11ek t•g\·es részletei 111a azért: is tarthatnak szíunot 
kiizérdt~kliírlé::;ro. rnert- Johan GO évvel ezellitt tíí
ziit t ki ós val{•sítntt inesr olyan elveket. a1uelyek -
~aj110;.; -- 1t1i11dn1úig a !t~Ízai egé."izségiigyi és~ kuta
t.('1 intéz1116u\·ek területén ::;ok helvütt ('Hak inint 
elérend('í ('6lfdtlizések szcrcpolnek ~s \-iszo11y!ag rit
kán talúlkozni ilyennel. nlint 1núr n1egvalüsult 
en_~d uuin nyel. 

.Jnhail !Jé/a 8::c1111;111c 

~\Unden(·kelútt e ki\-úlú nrvo:-;. tndús és szervez{j 
életútjút kell isu1ertet11ünk .. Johan J)él'sett ;.;ziiletett 
181:-1\1-hen, 1~11:2-hen szerzett orvosi dip10111át a hn
daper:ti eg,vet.en1en. I~zután el111életi intézetbe111nü
\:iidütt. 1najcl a. háború kitiirésekor helyGrségi kór
házi hthorat/iriu 111 ba került. 1fJ1 H-ben egyet:e1ni rna
gúnt.n núrrú h<thilit:tiltúk, 111ajd a Nzt. lstván I\.órház 
ft')or'i·ostí.vú nevezték ki. l!l~5-ben 1nár. n1iut az 
<) l( l. igazgat:c'ija- lett, ren(lkíYiili egyeterni tanár, 
ké."1tíhl1 pedig nvih·áno . .:;, rendes tanúri kinevezést 
i.s kapott. Is~11éfelte11 képvi;.;elte hazánkat a Nen1-

;\í'. l!lH4. /lll\'L'!Hl•er 1:1-·-:!0-L „('ja\d, ('!'f'dtll{:ll_\·ck H 

hat'.ai tud•nuÜn\'-, t(•cl1nik11- ,·.:' or\·ostiirli"nl:i l;:(in'.J,.iíl" 
1~. a11\.:(\!1JJ1 t.:11.'toit cl.'iadü;-; nlnpjün. 

1

-

1 J?J1ylaxin._9J~filnxs1g!§r.mellí I1;tézet_ keretei köz<itt 
kerülhetett sor. Igen Inagas kort élt n1eg; így a po
litikai viszonyok konszoliclúlúsá'i-,d n1egérte azt. 
hogy kiiuagas~lr'> szakrnai tevékenységét e'Iis111ert:t~k. 
hár n111nkásságn alapján 1nélt.ú helyt..;!!: az A.kadó-
111ia últal kiadott .'1.ln1a11achhnn hiúha kPr<':-::-:.iik n 
nev{·t. l\18:~-han hunyt.el. 

1'-l i !.·e rt cl e 11. I átck V(J-'iel: r: (/l! f.·ö:; l iO ;1 ti /.·ii::.1' y/.~·.-;.~·1: :1 i! :1,11 i 
·i 11 té::1n i4n y I /t cs í t (;,„/ r1 

.'1. kütiitt te1·jedelc1n sajnor: llL'Jll te:-:zí !t>lic•t('í\·é . 
hogy az 01(.I létesítésének sziik::;égessl:g6t is1ner
tessük. Tény az, hogy h:ír1nennyire iueg i~ Yoltak 
gvfíz/íclve a vezeb'í kiizerré.:.;zsé~Ü!i\·i ~zrtketuht:n:k 
a~Tól, hogy feltétleniil r:ziikst~ges"(\i.\" ilyen kiizpo11ti. 
or8zágos intéz1nényt életre hi\·ni. erre a <'élr<l 111(g 
akkor sc1n jutott pénz. au1ik(11' 1 Dl2-hen nuír telket 
i.s adon11inyozntt hozzú a f/íviíros. Ne1n t·c;odálk,iz
hatunk teliát aznn. hogy an1ire a inagyar gazdasúg 
fcjl(}désének fénykonihall no1n volt elög er1~i (ez a
latt nerncsak a pénzügyi er/ít, haneiu a 1neggyf)zé_..; 
erejét i;.; értve). arra a vesztett húhorú és az azt. kii, 
vet{) gazdasági nehézségek kiizepette nen1 úl!hatott 
tuegfelelli hazai er6forrás rendelkt;zós1\;. 

J!Jkkor. ebben a kilútú.<::hda.11 helvzethen éhre:-:z
tett ,-úratlan re111ényt az a kiiriÜn1énv, hosry n 
Ftockefe!lei· ..z.\lapítvá~1y <l ,-jbig1utk erre 'n túj{ú:a is 
kiterjesztette a figyel111üt. .~z ,q_[apítvtlny célj11 ki
fejezetten en1l)erharúli 1n·11gran1ok flna11::-:zírr1zÚ;...<L 
Yolt. ennek felelt rneg jeln1onclata i:-;: „for the \re!l
being of 1uankind t h rot1ghou t. t:he 1rorkl ". 

~·11loc!.·ejellcr ,4/apít1:rl1i,ll 

_-\z _-\bq1ítván,v éves k<llt:~ÖgYet-ésére az alaptr.íkv 
ka1uatai 11yújtuttak fedezetet: l \l:l;)-re az akkor 
r11ár küzel negyech.;zúzada 111liköclc') ..:-\lapítv{u1y 
111integy 250 rnilliú clolltlr \·agyonnal [:r] rendc•lke
zett. Ennek n1egfeleltien az IU:2G-re ellíirúuvzott 
kl.ilt.'iúgvelés küz~I júrl a 15 ntilli('i dollúrl1uz .. -\.. dol
lár értéke .:1kkoriban sokk<-li na:.r1'nbh \-n!t. uiint 111a: 

ennek érzékeltetésért' e&rvet!e~·Í· szúnuHLli": !{oo:-;p
\relt 1033. évi hivat-alh:1· lépéséí kilv(•l(·íen a I\e,r 
])eal keret-ón helül J :2 clolláro:; heti 1ninir11iunh(:rt 
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iktatott töl'\·ényhe: ez huzzáveb')lege:;t'.ll evi üUO 
cl1)llár11ak felelt: tueg:. l"gyanakkor a n1ai értékre11d 
szerint <l Hzegénységi színvo1u.tl é,·i 8000 dollár alat
ti jö\-edeleuu1él Y<lll. 

.;\z ...:-\\;lpítvá.nynak ,-olt eg}' pá.rizsi irochí.ja. En~ 
nek ,-ezetlíje 10:21-hen 11en1esak hazúnkban t.át·
g~'alt az illetéke:-; szervekkel. hanetn ngyanakkor 
\"arsúhan. Belgrádban. Zágrúhb<t1t is. 1Jrágával pe
(lig tnár korúhbnn ntt'g is állapodott. l~zek a tát·
gyalúsok tnínden á\!an1han a.zonos célt: egy ne1nze
ti küzcgészségiigyi intézet létrehozatalát célozták. 
l\Iindchh{)\ nein nehéz azt a koraheli szak1nai k(ivet
kezteté:-:t Je,-t inni. hogy e tárgyalá!::iok ~ n1ajd tá
n1()gatásnk - <'ólja e nen1zctek népegé.szségligyé
nek fejle:-:zté:-:e ttll'llett az is \·olt. hogy egy hath<ttú:-; 
\-l~ílc!ini iiyezetet. ún. P!.!észs(~~iii.rvi kordont hozza~ 
ll<tk létre az e fii!drajzi \·011altr·11'·f~eletre cs{í terüle
tekr/íl kiindul('i e'·:-: n Ny11gntot is fenyegeb') júr\·ú
nynk ellen. 

l~z a célkitlíz<:s azrinhan 11ent hefolvú.'i()\tn az .'\Lt
[JOL ahhan. hog-y nag.vnn gondosan t'~tnulnuí.nyozzn 
a i-ieuélvezend/i területet. 1nieh'itt a kért tá111os.r•t
t:úst..~11l:gsz;tVilZllÚ. :\z volt a kialakult Yéle1nöuyiik. 
hng_,- tti .-\lapítvány ;;egít::;ége l·snk egy stin1u\{u1t-; 
tt~iyen a tov{thhi n111nk(tra: képletesen szólva 111an
kú leg,ven. <ttlll-'ly a heteget~júrni segítse. <le júrnia 
inagúnak <t het.eµnek kell. <Jk (nuí.rinint az . .\!apít.
vúny) 11e111 júrhatr1ak. de 11en1 is aknr11ak júrni he
lvette. lDz a hasonlat részen1n.íl ncin önkényes: 
1~-1i1H1czt .Johan Béla írta l H:2iJ~hen l_:J_I. igy hatú,~·uz
vn ineg a párizsi i1·oda \·ezet/íjének. (funn. profe:::z
szornak a \-éle1né11vét. akivel akkor nuí.r nentcsak 
fnl.va11u1t(i;-; n1u11kai.;.a1Jesr1latot. de ezen tül111e1H.í1..•11 
;-;ze1nélye:-:; kapt'srdat:(Jkat is kiahddt:ott. 

...-\zon nin(·.-; init (';-:odúlkozni. hng:i.: a n1agyar ille
tékes sze1·vck :-:zi\·ese11 fogadták és tún1ogatták ilZ 

:\lapít\-(t1111yal 1negi11d11!t tú.rgyalúsr1kat. ls1nert6k 
Cl11nn profe.-.;sz11r11ak azt a \·élen1ényét is. hogy ha 
az .-\lat)Ít\·á.ny cg:·szP!' rendelkezé.sre is h1Jc~átja 
1najd a léte:-;íté:·d1ez sz(ikséges anyagi fedezetet. 
n1acrút az új intézetet, akkor is IIHU.!\'<11' szake1nher
nekcke!l fehillíta11iok. Nziikséges chtí~~z persze. hogy 
el<'ihh tanul1nÚn\·ozzák a külfiildi hasonlú illtéz1né
nyeket. n1cgis1n~~rjék azok sze!'V(-\Zetöt. 111{1rlszt>rht-
11át és {::;cd.;. ezt kiJveL1'i(•Jl \·éueztes:-;ék l'l a terve
zést -- tl!.!V<llH'sak rnagvar t\l{~·rniikükkel. :\ tanul
n1á11yuh~.!~h()z az .Ala·l·)-- tiHlh óven út hizto:-;itott 
évente k0t sze!lH~l_v :-;zú111úra 1:2 h/inapo:; cunerik:ti. 
i!leL\·e eurúpai Lu111!1nún,vút-ra sz('i\{1 iisztiindíjat.. 

.e\ hazai re111énvek nzo11han koraiak \·oltnk. 
tnel'L 10:2:~ (),-;z1..ire hiába k(~sztiltt~k el a tervek. az 
.:\lapít-vány iueghízof-tai elhú1·ib1tt<'d.;. a n1egúl!npo
dúst azzal. hnuv euvré:-;zt az < fl' . ..;zÚJ,.!" kiizeué.c.:z.séu
ll!.!vi \·iszclJ1Vil.Í(1ak'-lr1vúhhi Lu1ul1nJ1t\"i!Z{Ls~;Lt. bu:i_ 
j:ií( szt:lk;-:é,u:.esnt>k <thhuz. h(Jg.\· tiszi

0

lÍ.!l !ássanak. 
ntásrliszt az ak.!-.:ori inflú('ii'i 1uelletl ne1n látták hiz
tosÍt\·a a f'e!(!pült intl;zet 111egfeleh"í f'ennhtrtását. 
inükildé:-:i kiiriilnH~11\·einL·k a nv11goclt hiztoz..:ítiisllf . 
. li:hhl'Z tadni kell aZt. lu1~y a .n1;:.1:ollhq1odú.c.:okhan 
- a kia!akull gv<tkodat szerint - · il tllllí!V<tl' ú!!itt~l

nak \-álla\nia l~~:dlett ;1zL !irlg\- 01z e]\.:(is~Ült k;te:-;ít-
1nl:11;~t. a to\·úhhi<tkh:111 n1ag<~-i·artja fe1111 é:; iizciuel
tet.i; lút ni fogjak. hoyy a. \-t~gle.~l'S n1egúliapodási1k
tl;;u1 a dologi kült-.ségekhez - húr éYente esökke11/í 

n1értékhe11 - ntég üt é,-ig hozzújúrult az ~.\lapít
\·ánv. S('ít: húr neru tart()zik a \·izf;gÚ\t tórnához, de 
érdCn1es a 1negen1lítésre. hogy a 'ga1:dnsúgi világ
\"á\ság é\·eihen nz Intézet inunkújút az i):-;szco1nl~lf'
t(Í\ és dt é\- Prerln1é11yeit a 1n1sztuhí..<..:túl a l~oekefel
ler . .\lapítvAny újahh ;_í.\dozatkész:-;ége n1entette 
1neg. Ez az lnté:i:et nH1nkújúról szúlú l\!:·~1. évi je
!entéshc11 részletesen ()h·a.shat('i. 

\'issz<ttérve ;1z alapitás idi'íre11di esetnényeihez. 
a kii\·etkl"Z(·; l fl~-1-e.-:: -- eszlendr·í hozta n1eg a 

f'ordti!atot. l~illl"k az Ú\"Jl('k júniu:-;úhan C~nnn pro
fe:-:.-;zur cu\· lu'ina11\):-; u111ir\·an1rszú~„ó tanul1n{u1vub1t e. e~ '- ~ 

tl·tt. _8zt kijvct/íen sziiletett ineg: az a jelentése. 
au1elynek alaq•ján 1 {);2.t de('en1heréhen az Alnpít
\"Útl\" a lllil!.!VH!' kornuin\· ú\tal llí..~kiildütt t:er\·ek 
al;q~jún a k~~;·l·lc1uuek ch:hpn helyt adott é:-: 1neg
:-;zavazilt t :!-15 ezer dollárt. az lnt(·zet ('é\jaira. va~ 
la1ni11t l0Yúl1hi 3 czl'r d()llúrt eu\· ún. H.cl'onniroda 
f'elúllítúsúra. Ezutú11 !1ihetetlt.·1,1Úl fehrvorsult:ak az 
ad1nini~zf.t"ctt.Í\-. a ter\·ez{ii é.-; n :-;zerv~~ii nn111kála~ 
i!lk. J~zek ré:-;zletezé.-::<.)l'l' sajnos ninf·s te-I'ünk. ezért 
csak nc5húny 111Jlitikai n10111e11tun1ot t'tHlunk n1eg
c1nlite11i. 

.-\z <tkkori 116p}'1!éti l'.!;-; 111unkaiigyi 1ni11i:-;zt-er, 
Vas.<; .fó::sej hetcrje:;zt:ett'l' a köp\·i~e!líháznak az 
()J'\:.I léte . ..;ítéséri-)! szúl('1 tiir\·ényja\·1u~lctt:ot. 1nely·et 
a Nen1zet!.!vlilé:-: ~ ll<U!V ritkas<Í.~ ahhan az idiiben 
-- egvha;i-i2;t'tlnu és váfl--oztatú:-: 1'íélkiil fouaclutt el. 
E:1111~k lt:í.i:"terJi·tíl azu11lian érden1es nél,;Ún\· szút 
ejteni .. ..\ i"iir\·ényja\-as!at. el/iad{'1ja a Nl;pj(';\óti é:..< 

:\-1.unkaiü.rvi .\filli::;ztérin111 úllan1titkúra. a késéíhh 
panan1áií·~-~1l hirheclt /Jn~lir !111rf· \·olt. . ..\z el(ínclr'ii 
beszéd. n1ajd a n1i11i:-;zter t{unog;tLí.J hozzúsz1'ilc'tsa 
11cn1 érden1el kiiliJ11ii:-;ebl1 figyelinet. ..-\z els<'í hozzú
szt'ilú kép,~i;:.:elr'i t/(. ~'tlfii/i/_1.1 '-iJ/!a or\-(i:.: \·olt:. J.>o\_iti
kai he;,ll\ít()t-tstÍ.g<Í.t jelzi. hogy egy l Sl-IO. t.ivi IG\·" 
k:l>n.\·\· f·J.] szerint: a _:\f()\'_E or,-;zÚ,!Jo.:.:. a\eliúikl'. az 
(.~hred/.í ;\Jagyarnk J~gye:-:iiletc'.-nck tagja \·olt. Ne111 
is ntulasz('ot-ta el. hog\· :-;zl'Hilip lll' ;'d\ít:-;a .~\u1erika 

i ie 11 ll':-: le 1 k li :-:éµ:t; t ()/1:·1;1t11('r·a1r \-(; r . ..;z( 111ijas:-;á,uáva1. 
l"g\"ttll<tkk(J!' \·i . ..;%rJ!lt i_gt·11 l'l'<'di:..; .„. (::-: ('JlllPk :-:zonL..; 
kii~"{>fkl'ZllH~ll.\"t:ként igen SZOJl!O!'Ú kt~pPt fe:-:tet.t 
1t 111ag_\';u· iH;pP,stész.s(~~ii.uy lit>lyzetl:rii!: !'(::-:zll'fl':-:t:n 
_..;z<'ilt el1naradot.t;..:úgún.l!. :\-li11dpzt annúl i:-: inkúhh 
ltH'.U:ti.'hettf.'. 111L:rt i';<Í.<'S l!ll'!:,!\"(;hen. inint. ti:-:zfiorYos 
e i1..:ki11tpthl~tl :-;ajút :-;ze1ut:!)·(:::-; ·tapaszLtlataira is tt't
rna;.;zk(H\liai(>tt. -- E.uy niú::;ik i1\"\"(>sk6p\·i;.;el\í i~ 

liozzú:-:z<'dt: r/r. /)11rlu ,'-.,';:11l11Í .fú.-.:.~'!-'f. Fp]szúlcdús<~tl<tk 

fiuvell•111rP 111ó!tt'> ré.'-'Z{' az. a1nikor az I~u\·e.•:iilt .-\lln
n~~;k euéz..:zsöuiiuvi \~i.<..:z1HJ\'olif' tiikriizt·; ':-:hltisztikai 
adatok,;tt is11{t~1:t~~ttt'. l~zl'I~ a par;unóterek ugyanis 
1i!l;111d<'1 t;;-; _!!~·or." ja\·n!ú~t 11111tattak azt'ita. hogy az 
.-\\;qiÍt\·;íny (dl h1t'"'Ptl\t'1 intl;í:11Hinyt hl\·ott C::!t·trP. 
:\ 111<1 l'tnht~l'l' :-;zúnuÍ.r;1 1núr kc\-(~:-;hÖ llH~glep{í. -"-· cle 
akk1>r úttiir(í jt'lle!.!li \"fl\t -·~ h(Jgy j1..•le11t/í . ...: Illf~rték

hc·11 h1u1u::-;Ú\\-(lZ!a az e.ué:-:z.-::c\Q'.iiu\·i f'eh·i!(tg!J:-:itú;.; 
font.():-;sú.Ú:;·"tt. -1·~zt il ft.·l;Hlai.ot. a l'(;t~;ítendr'i I{·~~f(ll'!\l
ir11dÚt\'1l \·úrt;t Pl. 

_·\z cl\enzf~k - vl~;('i;-;11rhan <t Szo(·iú!duiuokrata 
Púrt k(;p\·i . ..;tdt'íi. d.e <t p1 ~lgúri ellc:11zök is - i.ern1ú
szetesen !"elhasználtü <lZ alkalntat arl'<t. hogy a kur-
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inanyt tá1nadja. :Egy képviself),iük a tör\·ényjavas
lat ind.okolásáhól en1elt ki szr'l szerint idézett rész
leteket ér-: ezeket szeznhesítctte a hazai közegész
ségügy nagyon is eltér{) valúsúgá\·al. :l\Iásikuk azt 
kifogásolta. hogy a kor1uány c:sak elíiJgadja az .A..la
pítY{u1y pénzét. de ön1naga, senuuit ;;en1 kív{u1 úl
dozni hasonló célra. A„zok a- szociúk!e1nokrata kép
Yisel6k. akik felszölaltak. ;.;zintén eili:Jgadtúk ugyan 
a tör\~ényja\·aslatot. de nen1 n1ulasztották el. hogy 
éles inegjegyzéseket ne tegyenek. J[a1a.-;if8 Gl::a. 
például hangsúlyozta: az AlapítYúny \·agyona ki
zsák111ánynlásbúl szárrnazik és ily 111{,don csak a 
töredékét adja vis:;z.a annak. iunit a dolgozók Ye
rcjtéke;.; nu111kájáhúl profitált. /')';:,cr!er /'\'re-ne pedig 
J.djelentctte: el fogadja ugya11 a t ör\·ényja vashttot. 
iuert az a 111agyar népnek 17 1ui!liárd papírkoro11a 
f.fibhletct jelent (a ~-U5 ezer dollár 1 .~2:1.00ll arall_\'
koro111í11ak felelt 1t1eµ). dc !l!;,V:l!lakkor ldl'ejtett.e: 
lenne a Ht<l!.!V<ll' úllanii l\i'i!t."Ú!„C';etéshl'll hason],') 
nagysút;i'J. tii~~~ilni ,·ah') tútcL '-

A. tuc·atntll i;-; t.iihh felHzúlalt'1 kiJz(i\ - a köp\·i;-;o
!i)h{1z eZZ.l'I kap«solatos :~ 11apos vilúja 77 :-:ííríín 
11y()n1tat.<1tt nld;ilt te . ...;z ki !;J! -- 1nege1nlít.é:-;re érde-
1ne:-; 11ttig li.u1wrt li'c::;sr'í fel:-:z('1!alúsú11ak az a rés;:t·. 
n11u.dyhen azt jn\·a:-:olta: ne a .,kiriílyi„ jelz<'i szere
peljen az új intéz.111é11,v elJJevezésóhe11, hanetn azt a 
uc1nzet liú!újú1tak kifejezéseként az adonuí..11yuz('1 
nc\·én'íl: ltockefellerr1'í! ne\·ezzék el. :-\ v[daszha11 -
a vita VÓr!Ótl ·--az el('iad('1 azzal érvelt. hol.!v 1n<1ua 
a:r, :\lapílviu1~· s(•tu engedélyezi ezt az eir'i~~\·ezL:.~t. 

,\z ak !u Jl'i 1Jar!n111l't1 túri:-: rendszer :-:zeri 11 t. 1ni u t(u1 
a tiirvényja\·aslatot últalánost:nígha11 elf'ogadtúk 
- niint-, etulítettiik: l''..!'.vhan~úlag. kiizfelkiáltá::;
:-:al -. s111· keriilt a rósz·k·~tes. szak;·1szonkénti oh·a
.'itÍsra. l~kkor kellett liaüísozJJi az {tltalúJtos vitáha11 
feliuerült. (h• a n;:-;;r.!PtPkre \'(lll<tt.koz(·i java;.;latnk
rc'd: du lehetett 1'1j indit,·únyokat i:-; tenni. llNJif'rl 
ja\·aslatát --- azt. hoµ-y <l „királyi"' szót türiiljék az 
intéziuénv el11eyezósóhiíl ·- tertné~zetesen !esza
Yazta a t.t\hh:-:ég. :\ jegyzfikü11y,· azonban azt is t.ar
ta!u1azza. h(JQ°\' Pkk<1r ki)zhekiahúltak: .. 11éhúnv év 
inúh·n le fog,lúk vakarni a kirúJyi 11 inegjellÚé.:Jt.. 
l\Ii11deuesetre. nen1 szahad ezt a ldRebbségi 'céle-
1nényt' 110\itiknilag túlértékelni. hiszen a kirtlly."iá
got nenu·sak a kiCejez.uttcn halolc1ali heállítottsúgú 
pnlitik11.5ok. illet\·e képvbel('.ík tagadták rneg; ekko
riban 1nég a vif..;zo11ylag friss einlékü budaörsi ('Sa· 
ta. JV'. f(rfrofy n1ásodik. ugyanesak n1eghiúsult 
yfr:szat6ré:-:i kí:-:órlete h• 1nntiválta ezt :1 prohlénuiL. 

[\~ i 111 a.ya.<::{ r) szer rt'::r]s 

Nenl \pz.:z érdektelen. ha néhúnv dút-uu1ot c'Js::;zc
Yetnnk: 1 n:?.-J. del'CtllhCréhe!l hagyi:a jr'Jvá az ;\lapít
V;ÍI\ v anH:ri kai Yezet:iisége a rnru~var kércl1nct és 
két ~.„ fid l~\· nu'1 h·a: l 92íc.. ji'dins c'f;ején nHlr n!Íikö
düt t az lntézet.. teljesen be volt rendezve. fel volt 
szerch·u: t~ppen t:.-.:ak a :-;zotnélyi st.átu;-;zokhrJI nt·1n 
\·olt hetii[tye két állás. _.\ szen1élvi kiadásokat 
llf.!Y<U d:-: eredeti ler! is. i ndulúskor i . ...; n ;na (.!Va !' ú ll:un i 
ki°iit.;.;ögvctl;snek !~Cllett fedez11ie-. ,,. 

}lind{~Z eb/ísorhan .Johan tl~ln púrathul. j('ll át
gonr1<1lt és f{1radlia tat la 11 szervez/f 1111111 kújú11<t k 
1·olt kii.szi")nhet.i'í. lB111H.:k egy-egy jcl!('Jl!Z.r'i 111c•gnyil
vá.1ndtísál érdenIPH felidézni. fL!;y pl. nagyr>11 „!;;i,-ú-

nato.::<nak t:artnti:a, hogy a fiítr'.>11 és a kapui-;uu kíviil 
legaláhh eg,v ,-agy két nfítlen or'i·osnak is legyen 
lakáHa az I ntézethen. egyrészt a siirgií~en ;;züki:ió
ges \·izsgúlatok clvégzé.::;e, n1ásré.::;zt az épületre va
ltí felügyelet hnthat(is biztosítása céljából. :Ezt 111cg 
i;-; va!{JsÍtott:a. bár nz ~-ilapÍt'i-úny - ei\cei szerint, 
- lakások építését 11eu1 finanHzírozta. 

.Johan 111ag:a is heszá1110\ arról. hogv az volt a tü
rek \·éHii k: n~inden tartós. jú auyagf){li. el;.;;{íru11dü 
ki\·itelhcn lté~züljön. hi.szen ·ez is a fcnnt.al'tú:-:t ol~ 
t:tiúhhítja. „ Ll.a túl snkha kerül n szén-. a \·íz.-. a 
gú.zfclgyasztás. úgy az intézet egyéb kiadá:-;aira. t.u
<l1Hnúnvos c·szközükre. fu!vúi1·atokra 110111 inarad 
pém'' [G I ·- nlii<>ltn. Ezért pl. eh·álasztották n f<>
lyo."lr'1k flité;:.;ét n szoháéktiíl. llH.•rt k1Jra /í;-;."zl'l íg_y 
n1úd van (';:,;ak :i sz.ohúkat flít-eni. ;1 i(ilyo:--r'd.;:at pedig 
P:-:et leg r-....;ak 1 --~hét tcl kés/illh. 

l:gyanakkor el1'íreláit'> i~ v(!!t. ;\ IH.·!yi:..;ége/..:.et úgy 
rendezték hc:. h()uv ha azok a jiiy('íhc:n n1á:-: ('élrn 
le:..;z11t>k :-:ztik.-.;(~J!(""ek. annak .se !eg-\·en akadi:í.lva. 
f ~y pl. \·íz. µ:áz Í11indPJ1iitt \"!J\t. inég·,t!d.;:or i:-i. h;{ az 
itH.lulú;-.;knr 1Í1eundot t 1111111kakiirök !llL'llet.t aznl;,:h('il 
ke,·c."í.'hh i:-' c!ö,~ lett volna. F'i.'d;ve!{~!ltl'P n1é!tj'1. !tou\· 
inilvell :"Úl\'t !i~~lvezett a ~zn(·i-;\:li:-: ellátásra. _-\11111~1~. 
aki

0

uetn al~ar déihe11 haza1ncn11i. niagáhi111 az épü
letben Jiizt()silott:ak_ ciJ(•;-;tJ ehéclet. }:zért i\ ] \". l'IU(~
!ete!l ki-inyhút és két ehédlfít he!yt•ztck cl: nz eg.vi
ket az alti:..;zt-i szetné!yzel szún1úra. ahol {\...;etlcg a 
111a_u11kkal hnz11tt ötelt: i;:; fe\Jnele~íthet:ték. ebéd 
util11 11LHlig piheid1ettek és az itt,__ elhelyezett kis 
kiinvvh_ír kiinV\"cit: (ll\-ashntt:flk .. -\ 111ásik ('hédléi az 
or\·r

0

i:-:i 6s a hi~·atalnoki sz.e1nölyzet- ehéclVije. nn1cly 
!llf'\11.·t t eu:\· ki:-: túrsa\(:/J-szubn lielvezkedciJ cl az 
elll~d ut<ln_i, pi!ie11é:::re. _\kertet is úgy rendezték he . 
h<1µ:;.· a :-:zeinl\lyzc>t- a :o;zahnr1iclejét. ntt kc•lle111csen 
tiilthesse t'l. 

Bc-·fej1~zési1 l idéz.ziik cg~· nagyon idr'í:-:zeríi \-élc-
11t(:11yt~t. A ntikor kife.jezt(• azt tl rernl~nyét. hogy :-:i
keríil ngy 'dyan it1téz11u_~11yt !öte .... ib~ni. n utely úllja 
il \·r:rscnyt ;1z ennípai álla1nnk kiiziit:l. ehhez lJqzzú
fúzh•: „I~l:-:ze~{n1vcdctf'. feldarabolt. {t\!a111 lévón. 
ne111 \"l't':-:t>n.\·e~'het'iink az épiilet nag~'súgii,·al. a 110~ 
l'PndPzf::-: f{;nve.o.:ségé\·e!. e!'l'C' 11eul is tiirekszl'lnk .. 
.-\ \·er . ..;<;nvt ,·i kn!Yüld hasPnl<'i iut'ézet·eiv(d. rernél~ 
jiik, hog.,: az int6zeti tngnk r111111kríjá11ak n1in1.)ségé· 
VL·I f1igjt1k {(·!Yt.'lllli.'!_tij. 

(;.\·('Jgy . ...;zerti.-;;.:;cti!uk :o;z.euqi()ntjúh<'d az\;rt (dy ki-
1Haga,...;!('1 je!ent(ist~-gii az ()f\:.I a!~qJítú:-:a, nH:rt kezde
ti „f o:-:;~tiil\'a kiiz.iil H ('.!ic1niai (J~ztúlv yo[i <l !{'ul\a
gyolih. _Er;nck \·ezetésén:' kapott tní~~hízú~t ,\'r/i,__1!Ír'/.· 
L'fc111/r. nki ezt 1nc•gel('í;;;r'íf~!l az A.l1lj1ii,·ún>· iisztiin·· 
dijúYal tr1nul11uí.nyozhatta az e11n'1pai és a;-;_ <tt1tcri
kai h:t:-ionlc'i int.ézrnénvck rníikddl·~ét. J[[v 111-
dult 1neo:r hazúnl;;ha11. l~J:!.í-hen <l ltat<'1.-.:(u.d '~\·c'lU:\'
:-zendtenfirzö:-: [7/. ruelyhez ne1u1::-:nk l\ :-:;;,~~r~~r~:z~t~~t 
!-:c-ll{'tt !{~hí.l!itani. dP tt'°lhhn\·ire az annlitikai ttlr'1d
:-!Zl'rel;:t·t i:-: J\i !;;PJ!i·tt d(d[!O~!li. f'~ll!H-·J..: C'!'t•dn1(•lJ\'l;
kt;!lt 1_;ru"!' t·i azt. hiJ!!\" 1 Ó:1:1-liar1 n1ind(•11 „:-.:pp1·i~di
tú."1· 1'1.i u!(;írti,...;()J.: a!a

0

11j<Í.n :-;;r;ahú!y<1."a!l (<.1rz:-:ki'n1y
yezt\'tni k('!lett. 
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l. Z:Jirtalan, (~11.: Co1111n. 1-Jist. _-\rt.. l\Ied. 87-SS. 181 
(l~lrn). - z. ·on·. Hetit. an, (:l7) 8G8 (1025). · a. 
Jr;han B.: Nl\pegész:ségiigy 102;3. 8ül-8t3i. - J. 
1\:ere:;zt("n.v 3\lngynr 1-:üzéleti .:\ltn1t111H;h. I. köt. l1pesl-„ 
UhtO. S. - 5. ~-i.z 1D22. t'·v június lll-tira hirdotct.t-. Nc111-
z0Lg,vül1;s IHtplója a5. kiiL Bpest-., l!l:!5. lil-l,bl. -
Ii. Johan JJ.: Ül'\'. l'i'oliL ·to, (~és H), lSl és :!07 ( UJ2fi). -
7. I\cmplcr ](.: Gyóg,YszoröszcL :.!fi, lül-lUG (lfJS:!). 

Jl-P H. I{ e i\I 11 JI e p: Po,u, c/Jo11oa P011q[ic„1.-1cp a C11./-

1)a 11 ll ll /' ocyiJa fJC flUiC 11110<'0 f / 11c 111 ll !TI)' /lld </>a fi ,\la lj lI ll 

XXXI. craTb.51 3a1coua 102:1 ro;la pacnopnJUJJ1ach o 
C03;t.all!III Bc11repci..::ot'() I{opOJ!CBC!\O!'O rocY,rtapcTBCll-
1101'0 Il11cT11TYTa I-11r11:iH1>1. J'(a11111,1ii I·I11cT11T~·T H:oTopuii 
CJJCJlUBano ÍJJ,( co::,1;1aTb Yil\C i[CC5!TCllJICTII5!,\lH paHLlllC, 

Úh!J! C031l3!! iiC rocY;lapCTUC!!llbDI ŰJO)lil(CT0,'1, a ,'lapc

l!llC;'\1 <(loH;u1 P0Kc<!tc.ru1cpa. Affrop 3au11111acTC5l r1c 
IlpO(jlCCCJIOI!<l.iI!.llJ,!.\111, a ltpCil\JlC BCCl'O fl<t.il!ITl!t!CC!\ll;\ll! 
YCJl\HHHL\ll! OC!l(l[JilH!!)! l l!!CTllTYT<I, 11 CUH3l! e :n'l!.\1 

Kél ca CTC 51 OT.il 11 \[ !! j,( x np !'a ll l!:J<I 1111 () llll b\X e ['J(J e uG 1101.'.TCii' 

JlO CllX llnp ll.\IC!Ol!\l!X CIL'lY npcacTélB.i!Ct!llb!X UCJ!eii 

uep1H1n1 ;u1pc1cropa HHCTIITYTa b:1111i1 Cioxau. 

!\". l\" n !I\ p [e• 1·: 'f1hc ro(,, of t/u/ h'1J1•/,:1:fc!hr Fu11J1d11. 
li1J11 i11 /Íic •_:st11lJ/1'•/u11 1.11i' "f 111• .\-u//1;;utf ]11sli/11( of 
/-' /1, 1r11u te p 

'J'bo n:-:tuhli~lHnn111 of tliu Hunun•:iun l~oYnl r\"ationnl 
l 'uhlie l-lf'a!U1 1 nf'i ii td ion \\"H:< <-;-;aet cd b\-' tbo XXXI. 
llnv of lD:.!ti. Thi,.; i11stitt1lion \\'flS alre,ady ni·genH:.· 
neodcd, 11ovf'ri.!11:lP;.m it \VHS nut fo11nded Ji,· stut.e 
lnulgot-, lini by ilie rto<:ket'ellf'f' :Foundation. A I:epnrt; is 
gívcn ('\H1uei·11ing firsi, o[ nll tlic political eireun1stanccs 

of thc foundn.liun. :\t-. j liis tipporLunit,v nui-ltur pniut~ 
011! thc ou!ntr1nding orgnnisi11g qualities of Bl•Ja .Johan, 
tJio ffrsf; dircetCJl', \\.\i(JS(' (II'Ogt'Hll! is :>tii\ uptodatc, 

]) r. }(. l\" e 1n 11 le!': {)bcr dh: !i1Jlle dr:r N()ckc.fc!{cr 
,')fi_ft:un [! -in. di:r (;ríi11rl 1111[/ rfrs l~r11ufrsinst it Htsf ii r Pli11r111<1· 

l)io Cründung dt>s Ungnri~;(~lten l\".ii11íglicliP11 Lattdl·:>· 
instiLuts vcrordnf'to dt•r XX~'\.L Gc::;e!znrlikel vur11 
.TiLlire 1H2;} .. Diese sclion nn~l1rr11als ,·erHldtol.ieno, licroít:; 
vor .TahrzPhHll'll niitigo fnsti1.ut-ion Itat nic!tL dns 
~taatliclto .Bttdget., ;.1011do1·11 dio ~pP11do d('l' J~ot~kefol1P1' 
t;t-iftung HllH d0r ]'nufo geho!1P11. Jn det• :\rlJ('i(. \Vordcn 
uicht dio fuchlüdH'll, sond('rn voi· ullet11 dio politi~l·ht>H 
\'crhlilt·nisso dor ()rtindung d{•1' 10:-:!it11(jp11 gl~scliildPrL 
und cln111iL irn Zui,;n1111nr>n!i;111g illll"h iliP ltPI'VOI'l'llgP111lo 
Orgn11isndo1i::;fiiltig\,ei!, ,..u\\it~ 1li(· J,is I.11111 l1011tige11 'l'ag 
giildgen ZiPlsoi-z11ÚgP11 de;: l'r.-d l'll Uir('!.;t r1rs dt::- LandL•s
insi-ítuls dc•s Go:;undht:it::;diensil~S. 1;(··1a .Jo!inn l!Í_'
sc:!1ricl ien. 

J) - ru 1\:. !\: n ni p 1 (' r: l>r (u/11 1/,. ln fonill/j'' /,'„,),, · 
fe!l1:r 1;11 lu r:sti:to de lrt .1,00 1la _Fui"111ociu fn,~·!i!u/11 

};n la .ini·o 1 fl:!:i 111. X:\:Xf-11 lu~nr·tik1.do di,.,.pnni,.,. 
pl'i l!L i~siigo ;!u l[ungnt·n T~t:L:n Lan1l1t }'arri11tl!itt Tn· 
s1í1ui!1. Ti11n t·i ri1ultf•1je pr(lkrn:-:!ila!l. jnni jnrdrokojn 
pli fnte J__,ez(1!!Ílitll institn(·iun ki·r:is !H) ln f:taía l111d_Qeh1 
.scd ln dunavo de lr1 Fr1nd1tj11 f{(H'kf'f(•Jler. Ln. nütnrn 
skizas ne ln, fakajn. :-:ed 111111a,·i('t> !a 111di1ikajn eir
ko11stiu1coj11 de liL foudigu d1~ tin (·i c;.;t;d,JnJn; - knj 
ko11c\ü_;t~ kun ti!1 li 1tH'11cias l1L c•l::itn1·1u1 uru:iuiizau ka
paJ.lon kttj la (nnkaCt _[:is !iidiaú validajn) '(;elfiksndoju 
dc ]){fa .Jolou1. \11_ 11nu11 r!irt>!dorn de la. Landa ,-.:a11iia1·a 
Insiiinio. · 

((r{yrígyrír /{(;rté/.·('8Ílii rr. 105ol 1311r/ (/ 71csl (ht ri l1rdd i /!. '.") 

Jtrkezef:.t: 1 ~lf~-L ·x I. :2X, 

SPOHT ÉS MOZGAS TEHHESSEG IDE.JEN 

UI.: 0AZ ;;r1 (~7-:!Sl, 5fi0 (l~JSE""11, 

1TPrbe;;St:g-rtk ideje (•k;l.t akt-f\· ..;pnl'tut C11Ji ni'i!-dll•k 
t r1rl11iok kellPnf'. lHig.'· int enzi \. :-'} 101·1. i f'\·1'. kPll.\"S(~~l'I 
l'snk ll turli(1;.::-;\:g r:ls(i k!.'f· J1ó11a11jiil111.1t :-:zalHul vl"b('l.
nitik, vis;o;uHL az ahot'tti:>zra kiiliínií:-:en vt':-tZ\;h·p,.; l1nr-
1nndik !1f'1nnpl1n11 <t"t.i- ftdtt"•tleniil s1.ii11f'teltPtnÍiik !.;1~\J. 
Ettfil az id(iüil kez(\\·c e~upiín \'Ízb('ll vt'·gzeU 11tfJZgá:-:i 
g_,·id.;11rl1dok, ü~zü:- i"s 1ed1e:-is/·gi tol'tHl \'(;gzt:~n njúrt
latos. l'.~t"(Íst:!1!1 (p;-:ti igt"1tylir•vt'·t('\ f'SP'-1"11 11gyani~ v1il
tozüs i\ll ]10 az H!l.\"H_!...':l::-;\'n··IH;n (kate(•!1ola1ninok •":-: 
JakttiL HH~tu1yi:;;t··g('.1H•k n(i\·Pkr:d(;;-->1'. li,\·r1ogyk\"111it1.i. a1ui 

esuk las,.;it.n egyr•nlít()![ík ki e::-; kiir<)S l•f'l'!1lyúst 1;~·n

korolh1tt n 1nngzi1lra (~(i,)_). 

[,'. b', 

(:Ji\BB E.REI)i\'íEN'i-E!'~ .'\ Ft.\I\. 
e; :{<)G-'i:" 1·r .. \s.-\ t·:.\;\r 

J[. c•t J[,; :\Z :;~) ('.:'.;l~-:lOJ. i'):~j \l'.l:·,;-11. 
A koníhl1:u1 tiil1lH1,\·irc l1;d;íl'I~' ki111i_·11t'l<·;li 1.\ •1qil1i.-

gn1nu\01111\lr1:'f' IH 1 tr•gs\'•glll'll s/,i'll\·ecli'i!:111·L 111Ínt fP-
!('•t !lllJS\- !IHir gy/1gy~1.erk<1111l,i11:i··i<'.\; ~\«:f:ÍI lil!'U· 

lllt'llli ilZ Ol'\"(l:'(Ur(IJ!IHiil\·. f·:t'J'l·;i jt·l\·!l! llll'_!! !n111d111«ÍJI\" ;1 

1 )en!.-:1d10 :\-l1:1lizini;.;!']1p' \\.rwl11·1;s1·hrif1 ('g\ iL l\•,!.!lll('iid,j 

:-::1,ti1núlian. :\ jf()l'l'·\·•~1 jr•l'l.i'l! ;!.\t·1~·-' ltH 01;!t11il .i !.;iili'111-

lofr1/i gy1°!{.;,\":-'~(('!' l'<H1d1iH<i\·Í1'iJ1íl alk:tl111az;.,ili.. Ú!.!y111inl 

111n1~_Jdo1'1't!1ic11ii11, 11111·(1\'iJ1. j•!'u1•arlra1.i11 1'·:" 1•n·•l11i~'t111. 
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