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Emlékezés Mozsonyi professzorra 

Di: Hon·átlz Dénes 

A s::::er::ő, aki a::: 1935/37-es tanévben 1\fozsonyi diss::::ertánso l'OÍI, halála é1:'/Órd11/ójá11 en1!Jke:ik pro
j'ess:::orának a gyóg_vs:::erésze1f'elen1elése érdekében l'ég:eff fl/U11kússágára. 1\lo::.\·011yi a g,yógys.:erés:::
hallgatók egyete111i kép::::ésének ehnaradottságát a: 1936-os Ors::úgos f<~e!séioktatási f{o11gress:11so11 
isnzertelle, ahol a reális 4 éves képzés alaniait i.v rú::olta. Afcu'd a Iováhhiakban a ha::::ai gyágys.:eré
s:et jÖ1'Őbeli ji!ladatairól is s:: ált. 
Ér1·elésének is erecÍlné11ye 1·0/1 az 1942-bcn 111egi11dult ../ é1·es egyefc111i gyógys:erés::::ki:p::::és. E::r 
kö1·et6/eg sikerii!r elérnie, hogy a hallgatók ter1nés::::eu11don1á11.1·os kúp::.ése or1·oshiológiai írú11yha to
lódo!!. E::. 1·eteffe 111eg a::. alapját a 111ai gyógys::.cruUéko::.rarási hi1·arúsu11k11ak. 

íVlozsonyi Súnclor élete fö céljúnak a 111agyar gyógy
szerészet fclc1nclését tekintette. iV1unkújúnak egyik i.::red-
1nénye a 4 éves egyeten1i gyógyszerészképzés kiharcolú
sa volt. Ennek érdekében éppen 65 évvel czclötl az ()rszú
gos Felsöoktatúsi K.ongrcsszuson a Clyúgyszcrészképzés 
rcforrnja cín1en nagyje!cntöségü e!öadúst tartott. Erdc1ncs 
az elöadús egyes részleteit !\.:!idézni. hogy igazún értékel
ni tudjuk tvlozsonyinak a hazai gyúgyszerészi.:t érdekében 
\·égzett tevékenységét. 

E\öbb azonban i<íssuk az clüzn1én:r1cket. ;\z orvosi és 
gyógyszerészi dip!on1úval rendelkező rviozsonyi, 1nin1 a 
Népjóléti tviinisztériu1n osztúlytanúcsosa. púlyúzat útjún 
l 9J~i-ben elnye11e az Egyelcrni Ciyógyszertúr vezetését. s 
cgyidcjüleg rniniszteri tanácsosi cín1ct kapott. tvlúr a kö
vetkczö évben sikerült az Egyeten1i Gyógyszertúrat ~\Z 

Orvostudo1núnyi f(ar f'elte1jesztésc és a iV!in!sztériun1 
hozzújárulúsa alapjún Egyctl.!n1i Gyógyszerészeti Intézet 
és Egyetcnli Ciyógyszert[1rrú alakitania. Ezúltal az intézet 
oktató jellege don1borodott ki. 

iviozsonyi intézete ft:jlesztésére a hazai gyógyszcrész
túrsadalo1n adakozúsát kérte. ;\z így összegyüjtött pénzen 
l'elszerclt intt'.:zct a 1naga korúban K.özép-Európa korszerü 
technológiai intézetei közé tartozolt. s a professzor tervei 
szerint egy korszcrübb egycte111i gyógyszerészképzés bú
zisúul szolgúl. 

!\·Iozsonyi új intézetének 1ncgszcrvezése utún nagy 
agili1ússa! harcolt a 4 éves egyeti.:ini gyógyszerész-képzé
sért. i\ kiképzés új alapokra fektetése évtizedek óta fog
lalkoztatta nerncsak a gyógyszerész túrsadal1nat. hanen1 
az oktatússal foglalkozó cg_~vctcinckct 0s az illetékes kor-
111[111yszcrvekt:t is. Ennek ellenére érdc111leges előrelépés 
ncn1 történt. Sürgette a kérdés 1negoldúsút az orvosi és a 
kéiniai tudo1nány. s últal[iban a tennészettudo1núnyok és a 
technika, köztük a gyógyszerészet lerülctén is tapasztalt 
clörchaladús. 1nelytöl a hazai gyógyszerészképzés kétség
beejtően e\rnaradt. 

ivlozson:yi kongresszusí elÖ<.H.L:ísúból tudtuk 1neg, hogy 
a gyógy1szerészhallgatók gyakornoki éveik utún n1úr 
l 851/52. tané\·tól 2 évet töltöttek az cg:yctc1ncn, s ez n1ég 
az 1930-as években !s Íg)' \"olt. :\ különbség. hogy kez
detben 4, 111ajcl 6 év középiskolai végzettség és 1912 Ót(l 
111úr érettségi volt az egyete1ni ft:lvételi követeltnény. 

:\ hallgatók H két éves egyeterni képzés 1núsodik é\·é
ben két fCléven út kevés óraszún1ban ha!lgattak gyógysze
részetet és jogszabúlyokat. dc v!zsgúzni belli!ük ncn1 kt:l
lett. 

Így nyertek ok!evi.:!t:t az önálló gyügyszerészi 1nükö
déshez. /\ gyógyszcrtúr Yezctéshez to\"úbbi 3 é\·i gyakor
la! utún appn.ib[u:.:íús \·izsgú1 kelli:tt tenni. 

i'vlozsonyi ennt:k rncgYidtoztatúsa én..lekébt:n küli.ínbözlí 
t;:inu!rnúnyokat (külföld! képzéssel való összchasonlí1úst 
is). s szún1os beadvúnyt. jaYas\atot készített. !\ gyógysze
részhallgatók oktatúsÚY<.d foglalkozó professzorok véle1n~
ny·énck birtokúban kidolgozta a 4 éves cgyetcnii gyógysze
részképzés ter\·ezetét. .'\ 4 éves képzés ügyét nagy· 1nérték
ben \·ine előre a Felsü Oktatúsügyi Egyesület or\·osi szak
osz1úlyúnak 1936 januúri pozitív úllúsfoglahísa. 

iVlozsonyi javaslata: -J. é\·es egyetc1ni képzés. niajd 2 
é\· gyógyszcrtúri gyakorlat utún a teljes jog elnyeréséhez 
approb[tciós Yizsga kell. Ja\·aslatot tC'lt :1 doktori fokozat 
elnyerésének feltételére is. 

.l<t\·asolta. hogy a különleges gyógy·szerészi isn1ere1e
ket igénylö túrgyak oktatúsúba a gyúgyszt:részi okle\·éllel 
bíró cg;1eten1í asszisztenseket is vonjúk be. Sőt kéne. 
hogy az cgyete1ni 111agúntanúri képC"sítést a továbbiakban 
ne kössék orvosi dip!on1ához. Ennek clfogaclúsúval egyc
te1ni n1unkatúrsait habilitúcióra biztatta. Így· bli\·ü\t a 
g_yógyszcrészi oklevéllel rende!kezlí egyete1ní 1nagúnta
núrok, rnajd késöbb cín1zcrcs- és rendes tanúrok szú1na. 
i\.'lozsonyi szcn1léletc szerint - ezt többször hangoztatta is 
- aki gyógyszerészhal!gatókat oktat. annak legyen gyógy
szerészi cliplon1úja. 

!\·[ozsonyi e!liadúsúnak tovúbbi részébt:n vúzo!ta a 
gyógyszt:rész és a gyógyszenúr ji.ivöbc\í szerepét a hazai 
egészségügy·i kultúra tcijcsztésében. Ennek érdekében ja
vasolta. hogy a gyógyszertárban és kirakataiban egész
ségügyi vonatkozúsú képek. plakútok. nyon1tatvúnyok !e
gyenek. Szólt arról is, hogy a gyúgyszertúr különösen vi
déken rnilycn feladatok elvégzésére lehet 1nég a!kahnas. 

Ner11 t'eleclkczett 1neg a szak1na egy 1núsik régi prob
lén1újúról. a gyógyszcrtúrvizsgúlatok akkori ri:ndjérl.íl 
scn1. K.ülföldi példúkra utalva javasolta szakértö g_yógy
szerész bcvonúsót a tisztiorvos közegészségügyi felügye
lete 111ellé. 
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iv[ozsonyi elöadúsút azzal z~trta. hogv „a n1agyar 
gyógyszerészképzés 1negrefonnúlása n1inclcn 111ús felsö
oktatúsi refonnnál clöbbre való fClaclat.'' 

A professzor harcának végre eredtnényc lett: a 4 éves 
egyete111i gyógyszerészképzés 1942-ben 111cgindult. Ez az 
új kiképzés azt is eredtnényezte, hogy a gyógyszerészi 
diplo1na egyenértékűvé vált az orvosi-, 111érnöki-. tanári 
oklevelekkel. 

Végül nagy szerepe volt abban is, hogy az eredetileg 
tennészettudotnányos képzés biológiai irúnyba tolódott, 
gyógyszerhatástan és egyéb orvosi tárgyak kerültek a 
gyógyszerészhallgatók képzésébe. lelök folya1nán a 
.,gyógyszerszakértö" eljutott az orvosbiológiai tárgyak is~ 
n1erete révén a ,,betegközpontú gyógyszerészetig''. 111i
ként ezt Vi11c:e Zoltán dékán úr az idén \'égzett ifjú 
gyógyszerészek búcsúztatúsún kifejtette. 

ivlozsonyi javaslatúra 1nég 1946-ban a Val\ús- és l(öz
oktatásügyi tvlinisztériu111 a Gyógyszerészeti Intézet és 
Egyctc1ni Gyógyszertárat külön-külön intézetté választot
ta. Ez utóbbi intézet igazgatója c:vipke professzor lett. Így 
n1ost 111úr két intézet végezte az egyeten1cn a gyógysze
részhallgatók szaktnai képzésé!. 

ivlozsonyi professzor életében kivúló szervezőkész
séggel és 1nélységes pályaszcretcttel dolgozott. Gyógy
szerész- és or\'OSi diplo1nával. gazdag jogi- és igazgat(isi 

ís1neretanyaggal rendelkezett. a1nely szerencsésen púro
sult szé!eskörü egészségügyi szen1!életlci. Részt vett a 
gyógyszerkönyvek kidolgozúsúban és 111cgtcrerntcttc a 
Fonnulae Nonnalcs-L 32 éven út vezette a Gyógyszeré
szeti Intézetet és két évig a Gyógyszerésztudotnúnyi I(ar 
<lékúnja is ·volt. „l-lalálában jelkép 1naradi 1nint haladó 
e1nber és 1nint hun1anista tudós." Így jellen1ezte öt a ko
rán elhunyt Gyar111ati professzor. 

1\fo:so11yi Sándorra e1nlékezve legyen példaképünk 
gyógyszerész-szeretete, jövöbeli gyógyszerészi hivatá
sunk pedig n1aradjon a betegellátás gyógyszerészi szolgú
lata. s vegyünk részt túrsadaln1unk egészségesebb élet
n1ódra nevelésében. 
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