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Emlékbeszéd dr. Mozsonyi Sándor professzor halálának 25. évfordulójára*
Pro( eb: Zalai Káro/_1·
Tisztelt Emlckülcs '
Üdvözlön1 eb: Vinc::::e Zolíán professzor és dékán urat,
ch: Stcunpj' György cgyctcn1i docenst a .,Dr. iviozsonyi Sándor Alapítvány" kuratóritunának clnökCt és Koi·ács Péter
cgyctcn1i hallgatót a I-lallgatói Önkonnúnyzat elnöké!.
Jövőnk a 111últ! Ennek szcl!c1nébcn jöttünk össze, hogy
crnlékczzünk a 25 Cvc elhunyt szeretett profcsszon1nkról. a
Gyógyszcrésztudornán yi Kar első dékúnjúról. az egyctc1ni
gyógyszerészképzés rcfor111créröl. J(öszönö111 a 10 éve
crccln1énycscn tcvékcnykcdö „Dr. l\·!ozsonyi Sún<lor
.L\lapitvány" elnökének, 1h: Sta111p( G:_1·ó'1g)· i.:gyctc1ni docens úrnak. hogy ivfozsonyi Súndor professzor in1pozúns
inárvúny einléktáblúja előtt c!Jnondhato111 gondolatain1aL
Tcszcn1 ezt azért is. n1crt Jviozsonyi professzor egyeten1i
élctpóly:ija alatt visszatérően kapcsolatban lehetten1 és voltan1 vele. Így engedjék n1eg nckern. hogy öt a kutatói. szervezői, oktatói. tudon1ányos tevékenységi.! helyeu n1ost
1nint en1bcrt n1utassarn be. felvillantva néhóny konkrétan
n1egtörtént esc111ényt.
1939 nyarán történt, atnikor a negyedéves cgyetcini
gyógyszerészképzés küszöbön úl\L Édesapúni. 111int az Országos Gyógyszerész Egylet Pcstn1cgyci délí kerületének
elnöke Ceglédről Budapestre utazott egyesületi ügyek inté~
zésére, engen1ct n1agáva! hozva. 1\ifcglútogatta i'vlozsonyi
Sándort az Üllői út 26-ban a II. eineleten. az Egyctc111i
Gyógyszertárban. Itt isn1erhctte1n n1eg öt, közvetlen 111odorúL aktivitúsát. a tettekre kész en1bert. Rövid idöt tudott
rúnk szúnni. kérte, hogy kísé1jük Öt le az épület c\titt lévö
viila111os n1cgú!lóig. ;\z első c111eletcn futtában is 1ncgc1ncltc az I. világhóború hösi halottainak c111lék111üvc dött
kalapjút. Ezt 111úskor is 111indcn esetben n1egtette. i\-lár indult is a villainos: ez volt az elsö 1alúlkozúst1111 vele. a111ely
nagy hatússal volt rú111.
;\z 1940-es évek elején. 111ár egyete1ni ha!lgatú koro111ban egyre gyakrabban ta\úlkozhattan1 vele. \ 1isszaernlékezcn1 a Súndor-napi köszöntésekre. 1nelyet az adjunktusok
szerveztek 111eg a Hőgyes Endre utcai épület folyosójún.
ahol az intézet szinte n1inden tagja rangjúnak 1negfelclöen
állt két sorban. J\Cszt vettek a hallgatók is. köztük a Segítő
Cs Önképző Diúk Egyesület vezetöL akík nagy virágcsokrokkal köszöntötték szeretett professzorukat. Csal<idias
volt a légkör, an1it fokozott az ünnepelt közvetlen beszéde.
n1clyben külön köszönte 1neg a fiatalság szavait. Ezeken az
esen1énycken a professzor felesége Lili néni és lúnya J\'larietta is többször részt vett, és házi sütc1nényekkcl kínúlta
az ünncplökct.
Külön ki kell e1nc!ne1n, hogy a Gyógyszerészhallgatók
~-Elhangzott a Dr. ivlozsonyi Súndor A lapitvúny 200 !. 1nún:ius
23-i e1n!Ckü!CsCn. Budapesten.

Segítö és Önképző Egyesülete \·ezetöit és tagjait fo!:ya111atosan tú111oga1ta a tanu!úsban és problé1núik n1cgoldósúban.
Elvúrta. hogy hetente legalúbb ké1szcr tújékoztassük a folyó. a hallgatókat érintö ügyek állúsúról. ;\ bcaclvúnyokat
e!lenöri7te l~S szívesen korrigúlta is. Diúk összejöveteleken. kirándulúsokon. gyógyszcrészbúlokon részt vett. Ezeket az alkaln1akat használta fel arra. hogy alaposan 111eggy(izöcljön az utódok kivúlasztásúról. inegfelelü alkal111assúgukról. a szóban \~\·ö !'dadatok cllútús(1ra. Tanul1núnyairn utülsó fé\é\'ében ve!e111 is különös eset történt. Többszöri beszélgetés után a professzor közölte vck:n1. hogy ha
111egfele! 11eke111. felvesz az in1ézetbe disszcnúnsnak. Dön1és0-t kitünönek érczti.:111 és készültcn1 a feladat ellútúsúra.
de a jö\·öinbe be!eszóhak a húborús ese1nények. J(onnúnyrendelet korlútozta a diploinúval rendelkczö gyógyszerészek doktor:i\úsi 1ehetös0-gét. Csak a kén1iai és közegészségtani intézetekben volt lehetóség a doktori fókozat 111egszerzésére. rvlegtört hangulatban kerestcn1 fel !vlozsony'Í
prot'esszort intézetében és isn1ertettc1n a helyzetet. ;\ prob!é1nút ö is súlyosnak tartotta. de 111ég jelen!éten1ben t'elhivta S::L;ki Tihor profe:>szor ural. Néh<'iny perces telefonbeszélgetés u1ún közölte. 111iszerint Széki professzor elfogadla jelcntkezésen1e1. eh·úlla!ta disszertúciós 1nunkún1 vezetését. .~\ szerencse úgy hozta. hogy a gyógyszerészi kén1ía
fötúrgyból doktorúlta1n. ,;\z évfulyan1ból 111ég 3 szt:inély élt
ezzel a lehctöséggeL Nagy csen1ény volt ez az engedély a
l1úborús horzaln1ak k.özepette. \lozson.yi professzor örült
!eginkúbb a probléinúk sikeres 1nego!dúsún.
J\'lozsonyi professzor legfontosabb feladatúnak tekinlt:tte az ok1atók ncvclésCt. utúnpótlúsút. Igazolja ezt részben az a kürülinény. hogy tanitvúnyai közül 5 szcn1ély lett
tansz0-kvczetó cgye1e1ni tanúr. né\'szerint: Pandula L~!!.Ull.
(;yannu!i Lás::hí, Htíc:: lsn·ú11 dékún. a Senunehveis ()r\'ostuclo111únyi Egycte111en. Kelh·cs.\~i· Gyr'irgy dékún 0s rektorhelyettes. a Szegedi Egycte1nen. Zalai f\,íroly dékún a
Se1111ncl\veis Orvostudo111únyi Egyete111en.
lvlozsonyi Súndor professzor 1962. évi nyugclíjazúsa
utún is bejárt \'olt intézetébe. hogy k;.ipcsol:itot tartson volt
lanítvúnyaival. a gyógyszerészi tudon1ány és gyakorlat fejlödésé\·el. Örök e1nlékként 1naradtak 111eg_ a \ 1ele \·aló beszélgetések élete alkonyán. l\·Iég akkor is lanultan1 Tö!e.
\ 1égczetül k0-ren1 az itt n1egjclent kollegínúkat és kollé~
gúkat. és az önök utódait. hogy örizzék rneg volt professzoruknak gyógyszerészeti és hun1únus életszen1\l:lctét és cselekedeteik v0-grehajtúsúban !egyenek követöi. Fejet hajtva
karunk egyik legnagy obb prof'esszora e111léke elölt. helycze111 cl a rnege111lékczés koszorújút. Köszönön1 részvételüket a iVlozsonyi c1nlékülésen.
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