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részaránya kétszáz év legnevezetesebb
magyar személyiségei között
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illetve arányban 8::.erepel e 1uii:;;o(h1t.1r olyan s;:.cn1é!y.
rtkinek a képe.-;íú!8e gyrl(J/Js.:;er(;.';;;, Jl eyálla pította111.
hoyy Ös8zesen.. ;j s:;en1él,11r/Jl 111011({/iató. hnyy rJJIÓgy.-;;;crés,-;i. pál_1jára h~pett. e:; 2.8'.:,·,-o8 rl.rá11y.~·::á111ol jelent.
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~'1. T 11donu.i11yos h;111erctterje:-:ztii rl'úr.:;ulat l1a.vi
f(„Jyúiratának, a. \'alóságnak az 1 DSG. januári szú1náhan (29, 21 ---L2 pp.) igen érdekes és rendkívül
nagy nu_i nkú va,l elkészí t:et. t t.atnt! nuí.nyt telt küzzé
l:Jzivel.~ J1}va ,Judit tanár ((Jlígüs Ignác CHn1názi111n.
Dorubovftr) é;-; C':::ci.-:cl }L!ndre uenetiku::; f(íorvo.-;
(Országcis J(üzcgöszségiigyi lnt:~Zet. 1-Iurnúngenetika) f\'.étszáz év leg1levezelesehh nutgyar szeruélyiséu;cinek szárnutzása. eítnen. _-\ lanuln1úny a, ki,·ót~eles~n jó képességíiek - inús szóval a tehetségek
pro hle1un.t.ikájával f()gln.l kozik. J(H'ogúsol ja.
hogy n, tehetségekkel \·a.Iú :;flCciúli:..; f(Jg\alkozús
szükségességének elif'ltnerése -- hazánkban -- vitatott kérdés. pedig nézete ;;zerint az c1nberi alkotóképesség, ezen beiül is a kivételes sze1le1ni a{lottság
jelenti legértékesebb ter1uészeti kinesünkel. }~jfej
tik a ~zcrzfik. hogy a tehetségkutatúsnak (tn{Ü.;;t,Ú\·nl
krat:olúgi<i11a.k) 8z{unns rnódszertani irányzata. if-iinert.. I(ezdethen a kivételes ké1lességííek ge11ea.Jógiai (cs1tlúdfa-) elen1zésére szorítkoztak. Ezt küvclía.
~'1.nL.'.
(!)éldú.ul Né1nctország.
li5en szún1os or:-;zárr
'
·ö
F1«Lneiaor;..;zág) sza.ke1nherei ntegkü.;érelték a, kiv{dt'i
szen1élyiség!]k szár1na.zásá11ak r1t;pességgenetikai
elernzését. ·ujahban a 8pcciális pszicho1netriai. kreativitCtsi. ngy1i:na.tó1niai. nettl'(Jkéiniai. 1nolekuláris
hiolögiai knta.t.úsok kerültek c\(ítérhe.
I{azánkh<tn a feh;zahaclnlAs ('1ta: - szerzc'.ik szerint - nern került sor a kie111elked(J tehetségek
11épessöggenotikai HZÚrn1azásele1nezésére. 'l\leg1Úlapítjúk. hogy az ilyen „leíró'' jellegü IllCf.d·:özelítés
11en1 tekintheU'i korszerlínek; inéuis kár volna. n,
vizsgálódás ezen láneszeinét kiha,iyni. Sft1nkti.j11kh11n e hiány pótl{tsára törekednek.
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l~ünyvkittcló l0ű7-ben r_negjelent kétkötet.eH~Iagya.r
f~lett'<tjzi Lexikon (l\iEI,) és annak 1D81-hen ki-

adott ha.rnui:dik. kiegészít() kötetének adataiból
indultak ki. E tartalrnilag n1egfele!B fiHTásanyagot
adatokkal l':-lttpán a Nzoeiális ös a Yallási szárinazás
tekintet.éhen egészítették ki. tnivel ezt a l\:IÉL l'l:Htk
kivételesen kdzlí. [d6hatú.rnn.k az 1745 és 1045
k.üzütt.i két:-izi'tz évet tekintették úgy, hogy a születési és a halúluzási Ó\'eket vett.ék figve1erube. 1\.ülfüldün Bzületett ncn1 inagyar szen1Óiyiségeket (pl.
i\Júria 'l'erézia. :Bcn1 J"ózsef) kihagytak.
Jiindcn vizsgúlat egyik legfüutosahb feltétele a
hülyes u1i.nllu.xíla.-;,:tás. J~hhez objektív kritériuu1ként a ci111sza.vak te1jedclrne :-;zolgált; a. vizsgált id(JHZltk szernélyi:;égei közül a, GO soros vagy ennél hoszszahh eín1szú terjedeien11nel rendelkezőket eruelték
ki. ~'1. Yizsgálati idé> kezdetét és végét nehéz volt
kalegúriku:-;an 1neghúzni, einiatt háron1 ol:,-ran szentély Ü; bekerült a. vizsgái<lti n1intcíba, a.kik 1745
elcJtt születtek. de iskolúili: hefejezése és így n1u11kásHÚ!!uk kezdet.e tnár a. viz:-igúlt id{)sza.kra esett ....4.z
eltört) éleltartainok torzít/1 hatásának ellensúlyozúsára, az l88U eliHt sziiletet.t. ~le 1B4:) után rn'egha.ltakat. i:; fig:_yo]eruhu vették. !"gy végül 8450 sze1nély inaradt. a populú{'ióban és ehhfíl lüG sze111ély
( = ~'\1} került be a tnintáha . .IDhhez jött hozzá a
.ilÉL HL kiitetéből az 1886. január elseje eliítt. született és IegkésDbb 1!178. szepte1nber 30-ig 111eghalt
Rze1nélvek küréh61 azoknak a neve, akikr61 legaláhb
70 sori írta.k (a 1.LL kütet ug}'H!lÍt:i h()\·ebh~n tárgya.lja az egyes életrajzokat). lgy egészült ki a
1ninta tuvúhhi 11 szerné1lyel 177-re, ez tehát 2';:)-ot

jelent.
]~gy[dlalában nern célunk, hogy e vizsg{dat évekig tartó rnunkájának eredtnényeit. 111egállapítá:;a.it és küvelkeztet.éseit isrnertessük, annál is kevésbé. tnort az eredeti küzle1nény viszonylag könynyen hozzáferhet<). l(izárólag a.zzal ±'oglalkozunk.
hogy a dolgnzttt „A.ppendixében isrncrtetett -- szoros áhécé sorrendbe szedett · ·- név:;or alrLpján a
µyógy:;zeré:;zeket. kiotneljii k.
(;',11rÍ[JiJ·~·-::.erés;~pf.· 1t lcgnece:~etesebb

szen1élyisfge!.·

kö.:ött
.:\ 1núr e1nlítctt „Appendix névsorúhan i.it olyan
található. akir<il többé-kevésbé küztuszu111élvi.séu
0
taYollak illetve ilyen
~yf'iuvszor.észek
dotl. l;oay .._..
•
e.„
nuhnúnyokat f()lytatta.k. Ezek: .Rippl-Rónai József. T'hain l(tí.roly, '.l'ö111ürkény (Steingassner) I~t
Y<Í.n, \\linkler Lajos és Ziperno\vsky I<:áro1y. _I\z
o~

52
Appendix velük !rnpcsolatb>Ln is a következő adatokat közli: a, 1\íI~L cikk.szavak sorainak szúu1út. a
szakterületet, a. 1nüködési id6Mzakot, a Hzoeiális
szárrnazást és a valhi-st.
Bennünket leginkább a müködési 8zakteriilet
érdekel. .Az Appendix ezt rövidítésekkel osztúlyozza; ezek magyarázatát egy külön táblázatban
találjuk meg. Az öt személyiség közül kettő (RipplRónai és Tömörkény) a 1 ,1nűvész ' kategóriú.ba került, és ennek megfelelően llippl-Rónwí képzőmű
vész, 'l'ömörlcény író besorolást nyert. Aligha volna
másként osztályozható akár a legelfogultabb
gyógyszerész által sem. ii mlívész-kategóriában
egyébként összesen 86 sze111élyiség szerepel, tl vizsgált 177 sze111élynek csakne111 a fele (40<J:1).
1\ inásik háron1 személyiség a "teru1észettudós~'
katogóri{tba. került; közülük Zi1Jerno1csky "111érnök,
feltaláló", rníg 1l1han és r-V-in.h:ler „ké1nikus". Itt l.;:ell
111egen1lítenünk, hogy a vizsgált kétszáz esztendő
::;orán n1inclössze 7 1nérnöh:-felt-nJálót és ennél is
kevesebb: csak.:! kénrikust tartahuaz a minta: inég
a Nobel-díjas Hevesy György és Warta Vince nevét.
;\szerzőpáros inegállapítása szerint (ezt táblázatosn.n közlik is) fL „ ter1nészettuclós" kategóriába
összesen 34 szc111élyiség tartozik; ez hozzávetőle
gesen 2o(:í'1-ot képvisel a. mintából. Pontosan ugyanen113ri a politikusok részesedése is. _4.._rníg azonban az
id6ben előrehaladva. a politikusok relatív gyakorif:iáua növekszik, addiu a terrnészettudósok szán1arKnyának vsökkené."SÓre a szerzők is felfigyeltek.
Ezt részben n1eg111agyarázza. a 1nintavá.lasztás kritérjn111n.: születési illetve halálozási évük 111ár 110111
esett bele a, vizsgált korszakba.
~e\ tanttlrnúuy n vizsgúlt kétszáz évet négy kors,;,akra. különíti el. Az öt gyógyszerész kivétel nélkül
a. III. korszakba tartozik, 1nely a kiegyezést61 az
első világháborúig tm'ló periódust öleli fel (1868lDlU = 51 év); egyedüli kivétel VVinkler, akinél a
III. jelzés mellett"" I\'. jelzés is szerepel (ez az elsii
és a tnásodik világháború vége közötti éveket
jelenti 1H20-tól 1H"15-ig, a.znz 25 évet-).
1

Adateg1;c:tetés

:\íogvizsgúltan1 szerzők iürrását: a. l\Jagyar Életrajzi Lexil~ont a.bból a szen1po11tból, hogJ'a gyógyszerészi képzell;jégre valö utalás elrnaradúsúnak
okát 111egkísérelje111 felt{trni.
Elsőként nézzük tL két n1üvész-kateuóriúba tartozó szen1élyiséget. ltip11l-Róna-i .fóz.se]ről n. l\íÉL
52.:!--525. li_i,pjain 7U sor olvasható; rneg sincs e111I)tve, hogy rnilycn képzettséget ;.;zerzet:t eredetileg.
Ig.Y a 8zerzök a legkevé;-;b6 sen1 hibú'.ltathatók.
'l'ön1örl.:ény Ist1x(n a 1\íÉJ_, 002-D03. lapjain 64 sort
foglal cl; e szócikkben - többek közt - a következő)( olvashatók: „1882-85-ben gyógyszerészg:rakornok volt Szegeden. l\iiután rneu:szerezte gyógyszerészi oklevelét, I~isteleken nH1.j'~1 Szcgcd~l \~olt
gyórryszerész. 1880-ban a Szegedi Ilíracló 1nnnkat:árs~t lett". Ezzel kapcsolatb~n két n1egállapítást
tehetünk: először azti hogy 11ön1ör/.:,ény ne1n szerezhetett oklevelet 1885-ben, hanern csak az ún. tirociná.JiH vizsgát tehette 1e. Ezt 18GGwos sziiletési övo

nlinden kétséget kizáróan alAtán1asztja.. __„\ n1ásodik
ruegálla,pítás: ha a \ 1 alósúghaii közzétett cikkükhc11
<L s~erzők ezt tl sze111élyisé'get a ruü \·ész-kategóriába
Aorolták, a.kkor egvik táhlúzatukban sern volt ruódjuk a.rra. utalni, J~Ügy eredeti képzettsége (pálya.indulása) gyógyszeré.sz volt. l\iús kategóriáha pedig
nern i8 .sorolliatták volna..
Nen1 egészen azonos a helyzet a n1ásik hárorn sze1nélyiséggel, akik a, tcrinés~ettucló::; kategóriába
kerültek. 'l'l"'n Károly '' ?.IEL 852-854. l<epjai11
85 sort kapott; arcképe is szerepel. i-\. lexikon szerint „kénlikus", bár életrajzában szerepel a következő szöveg: ,,.A. fegyverletétel után gyógyszerész
gyakornok lett. 1853~ban gyakornoki vizsgát tett.
1855-50-ban Bécsben orvostanhallgató volt, 1857ben a bülcsészkarra. iratkozott út. ahol kénüút- tanult. l\-1int J . .I:ledteubauher ta11úrsegécle szereztu
n1cg a. kéntlai doktorátust 1858-bnnu . . -:\. lexikon
inegjelenésckor, 10G7-hen 111ég ue1n került publikúlásra, Zalai professzor bécsi kutatásainak az eredménye [1], melyben megállapította, hogy a „doctor cheruia-e 11 círnet a bécsi erryete1uen akkoriban
csak gyóuvszerészek nyerhet.'f~k el. „i\. Hziuorlati
jegyzűl~ör~Yvck szerint ;.rhan gyógyi:izerészi ~zigur~
latot tett le. t;u1uhnánva.it tehát uvú~.rvszerészct:JJ(íl
végezte. Ezt a 1uegá1ltt_iJít:ást egyéJ;!~é~{t jegyzet für111ájában az a kötet is tartaln1azza 1 1nely életér()!
„1\. 111últ 1nagyar tudósai 11 sorozatban 1U72-hen
1negjelent [2]. 1\. \ 1a1óságban közölt tanulnuíny
szerzőpárosa tchút nern hibúztat:hat:ó.
Íílúskéut _ért.ékelhet.{í azonban iV-in l.:1er l~ajos en1lítése. _Li l\IEJ_, 104·7. oldalún kezdód(j 71 soros szó<.;ikk ugyan azt írja. róla, hogy „ \·egyúsz, gyógyszeM
rész", dc folytatja: „egyctcnli tatndn1ányaH- 1883/
85-beu J3uda.pc.sten vége~te, 188fl-he11 avnttúk
g,yögyszeré.sz doktorrá". Őt bizonyúra pont:osahh
lett volna t.!:)'Ó!.!VSZerészként. szá1nbn\·c1u1i, n1i11t
kérnikusként'. --~
Zi11erno1cs!.:y~ IC.á.rol!J e:setéhen az eljúrús teljesen
korrekt; a 1'\IJD.L 1080. oldalán keztl6d() GG soros
szócikk ::;zeriut „púlyájút g,vúgyszerészként kezdte
1111.~jd ... n ezuüln következtKd\ 111üsz<1ki tanttln1ú~
n,yai ill{jLYe alkotásai.
~:-i ~zerzúk tehát az öt esutb<'.íl 11ég.vl.ieH egyáltalá~
ban 11en1 lübáztat.hat(Jk, a.z iitödik esetben (\VinkIcrnél) i;s ('sak részben. lli~zen a lexikon adf!.tköz!{:;-oe
notn elég ponto.~.

E1n[[tést kell tenne1n arr(Jl is 1 hogy a, szerzők az
:-\ppendix:hen felsorolt vnla1ne1111yi sze1uélyi;:;é~né!
n1egadták a. s.::ociális száruzazúst is; ez érthet{), ha
cikkük célját isrnerjük. J~ tekintetben 1nagnk Ü;
n1cgúllapítjúk, hogy hos~?~a-s nyontozó n111nkújuknak sivúr ered1né-11.v-e let.t, így csa.t.: ü{u·ou1 Bzociális
csoportot t lldta.k elkülöníteni: nszegényt1 ', „középréteget" ös ,.gazclagot-1 1 • \ 7alarnennyi vizsgált
szernél,y-iségiiuk a. „középrélogn c:i:5oportba került.
JBzzol ka-1icsolatba11 érderue:-:: idézni rnegúlla1)ításukat i:-:: „a reguevezetcsebb szo111élyiségek tipikus
1-;;zúrrnazá~ának - abszolút és relatív gyakoriságuk
alapján - a. ,.középréteg" 111ondható."':Ezt viszonylau nau,- türneuük. a. gycrrnekck tovúbbtanulását
loÍ-H:lC~-6 ievD t~lrvi_{gi i'Ultételek és a felfelé törekvés
a1nbíciója. indok;Jlh-atjn/ 1 • l~i a rnegállapítás köz-

UJ87. fehru<ir

i:-;;11HH'f: a ,.szcuén\'" réteu al<u::sonv rl-szese(lésé\·el
1

szernheállítYa~·!·a.~~-éshö iN~llert nzot;han a .,gazdag" ok uvcr1ncke i\·ei 1-:'Zetnhen. Sr.erzíik ezzel a'Z iirül~lc
tcs --,~dot.tsárrok fonto:::Núuút húzzúk al<l a tehetség
··
'·
lélrejöttéii c';;.
ásért.ékclés
Jfegkísére lt.ék a. szerz6k a .-:zúr111a.z
céljál~úl a, yjzsgúlt szctnélyek ct. cal/Ú.c;llk szerint is
clc1nezni. l-fa11gsúlyozzúk: ez !l('!ll a \·al\ásossú g
1uiatt érdt>kes. hanctn a h<ittórhcn 1:ílhí kulturális
t:énveziík niiat t. :Érdeke;;, ho!!\. a 177 szc1nélvl1(íl
két.esethe n 110111 t-:ikeriilt a vi~~'..!últak vallúsát°ti;..:.ztúzni. és ezek küziil az egyik é1';pen H"i111.:!er. l.'cdig
a n'l!a szúlc') l\l<J110f:!t'áfi;t r:Jj szt'> szerint a kii\·etkcz{iket írja errííl: „ \VinklPt' nc~lll uta~ítot ta el a. rneµliízú~t (a. 'I'1u1úc·:-:kiizt{u-...:,ts<l.u alnt1 ter\·ezett S fél(~ye;.; µ:yr'i<.Iy:-:zeré ....:z].::épz(~,.; n1l·.!.f ne111 Ya]('1;-u\t tcrY1~
ri"íl Yau ;-:z1.1). ·E1111•;i elö.~1 yo\t. ho~.EV fenk~ :-:ze1111uel
n6r.ze11ek valakirÜ az ŰllenfoITa~l;-tlnii kcrcsztónY
kor;.;zakha11. ·prúne. ha. az i!lctlir{)l tudták. ltngy tisCi
11e111 111i11dig voltn.f.:: kcrer-:ztények".

.·J
!{a

·".:r(111ot'r(n,11

éf'lúkclé8C

177 .sze111é!vh/i! G Yolt:. a.

~vúu::v.:'zerészek

:-:zúu1a. ez ~.8'.'/,~o;.; ·arúnyt jelent. I~~;clc1~l~';.; riiviclcn
1negviz.sg1íl11i azt. ho;;~v ez az arún5" alacsony-e Yaµy

1naga.;.:;.
Lcukéze11fek\·líhb 111c'idszer c:1Te az, lia üsszeYt:~t
jitk ~gy-egy J.:or.sza.k iisszcs egyete1ne t. főiskoliít
\·ógzett népességé t a. gyligy~zcrészck .:-zún1áYal.
Ponto:-i <Lclatok hiá11\·áhal1 azonban n1eg kellett clé!.!e<lt1en1 az ec::veleu1i hall!ratúk ~zó.1nú1H~l: lisszuveté;~:veL A hud~~-pesti é:..; a, 'kolozs\-úr i t-ndo1nány egyet en1 iisszcs hall!'.!at('Jinak a sz(una ;1 :.\LX. ;;.;zázad
11ui.sodik feléhet~ ~rvor.:-;an ui)\·ekede tL "f~v 18ü7-hcu
111éu e:-;ak 18SG h?i°lll!a!Jit tart szÚ!lHJll ~1.statisztika
(ck.fzor tenué::-:zetcs~Í1 l\:.<.dozsvúr nélkül), n1í~ 188n1ian :{1.1()7. lS\lO-hen ~)502 a. hallgatc'ik ü:-:;o.;ze~ ki111ut;d()tt szún1<L :Ehhez jün hozzá a 1nlieµ-yetc111i lial1'..!atúk {j:)7 r(·;.s léti:iz{una (18!10-hen). to-vúbbá a, jo'J:;tkadéiniá k 7-lfi hnll.~at/ija r-1]. 'Így a :-;zázad ut~Jl."6
Ö\·t.izedéhon u1axi111áliHn11 Ú\-i 1 ~00 liallc::atc'1 yégezheteí t . .-\ "":6:.i:zetl U\.Ói!vszc:r é;.;zek .:.;z/u,na l8Dl ú-.:
1\HHI J.;:iiziJtt", (F~olo~~v1i1«t is heleért.ve) övi 72 é.. ;
J:):~ f(í kiiziitt ingadozot t. út.lagosan öveiite (!J•!it''l
l()li volt (:J_L .l:Ghhez 1nóg ho?.zii lehetne sz<Í.1n(tanl
a kiilfii\diin vé~zE.dtekPt':- ez azonbnn az arú11v:-:z<Í1111J11 ne111 i'.!t'll. \·ú.lt:ozt:atnn: a111el.\c í~.v 8':;, ki>rlill.
1-Ta t>hhez \·i:-;zonyítJuk <l :2.N'.\'.-n;:; „kie1nelkeclt.í"
aníny~zíÍ1t1ot. uz hizony a lac:-:ony.
:\.Iús k<~pet ka1nu1k azunliau akkor. lia !!Cili
a Y()'..!:t,Cf tok re. ltnnen1 c:..;aJ,::: a halluat('.ikra vetít. -.-e
i ·c··v:z Ún k ö::-:.c;zc hasonlít t'i sz{u 11 í t ásn \.;:a t . l~. ii l i_i ui.):-:;en
n .-:zúz ad ford u !ó u tr't 11 -·-- re lat Í\·e -- ürr"i;-;en csi.ik kt~n t
<l '.!\"Ó!!VSZCl'éSZl'k :-:zú11111nÍn\'il az C<_!VC~te11li 11all<J:at.<\I,:' k·i;z<itt. ,'\llIÍ!! az 1SS)i:/\l2~es ·-t.~H1ÖYhcn K~l1:1
halL:.::;1tóh<'d :2r'-);) t,°lnult _!.!\·{'1~Y:-:zerészctet. ( = :L-!7'.',,).
addi.'..! n.z lfJ1:}/1-!-e;-; ttl1.1Ó\~1;en 17 777 hall:.:ah'1lJ(1\
c;.:a.l.;: :}S l ( = l .H:2',·;, 1: húr t~ZC~ll adatuk ért éke\é.:..:t:'.11ól
ncn1 hag_;.·!ult.ó fi.syel~nL·i; kíviil ai a kür~il.t:i0ny.
ho:iy <t _~y(11.:y;-;zere.-:zl-:npze." c·;o;c1k -! f';1_vefellll {e\{~YI'('
terj('dt ekkor [ 1q.
hoµy
()sszef~ J;.!l<tl \'it tehát 1ni_';„ui!la pit hah')
'.!yr'1gy.szer{::~z-ké1izct.tségfick :'-!zúnuu·üny11kat cl ne111

ér<'ic11 voltak kien1elkec.ki tehet.:-:éuúeknck nlin{ísíthct:iik 1né~ ahhan a kc)rszakba~1 is, au1elvikhe11
·
a. lcgtiihh t"ehetsöues :-:ze1nélyt adták.

J:lunk:.i1u céJ.ia az; vtdt. hogy rtin111ta:-.;:-;a.k: ll laikusok (ne1n g_\·{igyHzen~sz képzet tségííck) szen1élH·n
a. !.!VÚgv}';zeré:::z rné!.! 111intliu cls{ísorhan a. uvú~v
.:-;zt~-1~túrl1a11 H1íikiid/~ g,\·('1gy~zcrészf:. jelenti --,~111'i;d,
elleut!re. ho!.f\" ina u1c'u·- a ,·öuzet t uv('l!!VNzerészc.'k11l'k
1
alig tiihh. 1~-1int húronute.~.Vccte (k'h.'-78 .\,-a.) hclyc'zkeclik el J.:ijzfr1rga.ln1ú µy1'iµy~z<,ri"úrn.khan 1 iJ. JtlÍ~'
:t tiihhi<.•k a. leµkii!rnlhi>Ztíhh 1nunkatcr iiletekcn
tuüki.id11ek. Ez azo11ha11 n1ci!.! szakn1únko11 hclill
:-;e111 elí~gµé kiizi:-.:nu:rt. 1nég kp~·é;...;hl~ az :-:zakn1únkon
Lí,·ii!. "I~zért. n<.1 fordul eltí az. ho~\- e~-.- <tllnlit:ikni
....:zakU·rlilüil'll \·il(urbín1éYru .-:zert tei.t ~,,:t'Juvszeröszt
kó111ik11:-:11ak „snr«~nak'' IH'. fili.!getle11 lÚ ,~Í:l<'Jl. boµ:v
vugyós;;,i Yag.:y \·e~yl;:-:z1116r11i1ki° Szakkótie~ít.óst ~Z{~;._
7.ett-e \·a~:v ~eni.
Ezen n hiliú~: ;.:zerllltik·tt'll L·sak akkor i<)u:tu1k
1udni \·últ<Jztai1ii. lui hi\·atÚ.<.:unk kell(·; szakn1':ti é;.;
i 1ulonuí.11y();; süllyal liin') kt;p;:isel{íi jeleu lesznek
n1i11de11 oly<tu alkalini \"cl..\!_\" úllaiHh.) hizott.-.:Ú:(2·h;ui.
:"ZCr\-hL'l l. eh"íké:-:zít /i ,;,..; p(rv<•zt t·t (í n tefd1e:-:zélé.-::en.
ah1d ilyen jelle;!lí kérd<::-:eJ:\z(')ha keriÚ~1ck Ó:..; ahol
lllü!.di:1el{í i'<'fl'\llll {d\hat rendelkezé sre ahhoz. houv
l'r!.a)]c:~i (~rt:ékeink é~: lTdekeink n1eg<'n·ú:.:ra. HH',~~
Yt;(h~;.:n„' ke1·iiljen('k.
1

.-\ 1núltat. illetJ'iv11 <L u1·(·1'.iV:iZ(~J'l~.-:zct t(lt·H~nL·tének

i-:11tat/iit. <L je!enl i!!et.~'-í;.~,1· iiedi.u: vala1ne11u.\·iiinket
l'z·le!ií.-.:,:.:Ó,!.! terhel v tckintetliC 'tL -

:\iunL<Í.11t ;.:11rú11 ;;e\uJ! ;-;e1u 6ri11tett.etn a niinta kii·ú];t:.:ztÚ ....;Únak ;-:zc!U[1()ntja.it. nnnak helyC":-:. yagy
!ll.~to't:1 hc·\i,:etr~len \·oltút . .Ahhoz <tZ()!lh;111. h()u\·
a .'..!.\.( \!.!y:-::z-l.~ rt;:~z- k ('.~ 1)znt t :-;t'.~~ li e k r~;:;za ní. n ·"·út ;\. ll:~ 1H~vuzült:.;.c:l'li11 nt<t.\.:'.\":t!' sze-r1uéivL:.;Ó:.Iek l.:Jizütt 11(1J!t\1.-.:<1.hlnu1 felrnt>rjilk. nc:ui nii;1tút:'. l!ane1t1 t.iH1hei
ktdk·ne 1111.~.'!\·izs:rúl11i. l::.raz. h11.!.!V ez 1ui111..L'!.!'; .l :J ezer

·í.t.\·1··,--.: 1 •"'íl:L..;'~i ·l·i,.-.,·1,11;Í. J"l''-' 'IZl;I~h·c1• iuv
~'·
i;.'.t'll ponto;-; kópet lelH:t ne szerezni a \·izsg<llnnd('i
kl~rd;'.·.-:ri"iL 'l'c!dnt1•ttc1 cl 1iaz;!i l\1rvt·ie1ui
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n;.<.:zköpzc;.-: !Jl(:_-:.:i11du!r\.c;fi.nak hk;]·1ontján1. ll.7. id/i!int(1r1 l 7-!-;)-1H'o! \;;(:,-.:(·ilili kPlh..·t1e kPzde-lli. Ez a na\~:y
n111q\:(\ ld\·:'d/1 a!J.;;t\nu1 ll•hetne :trn1. ho~rv az ez
irtint c;rdek]!·;\/i"Í f"iat:1](1\-: 11t.ild:iul d(1ktnrí ö~·tcl-:ezt:
;.:(ik té.tuújii.11! vúh1:-:;-;zúk.
:\z elé.ízDek l)rLL:ltll('.•hen nen1 kiY<inLu11 uteukér<.l<";jelczni a :-;zerzfípúro;.: 111intaY:Í_];L-.:ztú.-:út: !l()\"cZete:·~t·11
azt". ho!:!\. nn {il1t~t(·;1eu H J.íl·:T, rrJ. kiitet.é.\Jen 70J
in(1;iinúli:-: terjedí'!eu1hc11 szalJtúk l!H:L;· az!
.-:11r
a llatúrt. an1elv f'ell'il .. 11evezetes sze1uö!yiséuríí!
.-;zúlhnJunk. 'I'~ljl~Sl'll 11.1:il\·ÚnYrdú. ho,Ey <l~ él(;tút
az. !uJgy \·alaki rii\·idchh \-C\!'..!:Y huszter,ji:dclut; ·
:.:z,1l11) id1.'i"· (:lt (,'~:-: ;1]!.:()1.()tt --- hiz1n1\·(1;-; n1(rt(~kiu
tiikriizií(Jil~--:- ;t n'da i1-·t k'xÍ1'(1n-cikke\\: kóziratúna.\z
ierjedeli11éhv11. dt' ;1z i:-: nyilvúnva ló ..hoµ-y ll•hetne!z
\-:iJn\.:i11c>k qJyan ;l]!\(ttÚ'.-'<!Í (t':il}{{cg C;.;llk C,-'~yei\('11
1

'

:dLotÚ;:;<t ). an1l'l_\· iinn1;tgúha n itagyohh úrl{k(:( k(:11\·~;;l:!. 1;li 1,tt 1n<\'-' ;-;ze1nrqyi,<.:,6!'.! ,Uih h .. í~l~: k_lsc h h jelent ,<i-

SC,'!U

[elf cdezl':O:P,

1n 1111ka:-:~:a\.':<l.

.N chany :.;zaknuu1

belüli példa: P"ippl-l{t'inai ntel!ett 111éltö helyet fúgJa.lhatna. el az ugyancsak . gyóg.rszer ész C1sontvúry
(ald inéghozzá lényegese n hosszabb időt is töltött
ezen a. pály{tn, hiir ahhan egyezett Rippl-Rón aival.
hogy ezt csak átznenetin ek, kenyérker esetnek tartotta, inert n1íívészi cllüva.tot.tsága. leküzdhet etlen
eróvel hajtotta. {drnai inegvalósí t{tsa felé). 1:legen11íthetn énk l(a.hny ,János nevét. vagy Szchcllédy
László profe8szor ét. a.ki a 111üszercs- és a inikroanalitika terén korát 1uegel6zt.e és kiilfüldiin elis1nert tudós. Talán ha ezek a. nag:rjaink ne1n huuytak volnfL el olv fi<llalon (K:tbay 40, Szebellédv 43
éves korlÍ„han) i·öhh jutott volna: rájuk a l\IÉI.1 tCrjedcl1néhen.
A. t.árgyilagos:;ág érdekében azonban ne1n feledkezhetünk n1eg a.rrcJl sen1, hogy bizonyára Illás fogla.Ikozásí ága.knál is vanna.k hasonló péld(tk. Ezért
is térek vií:isza. arra. hogy a. gyógyE"zcrész-képzett.ségüek ré:-;zarúnyát a Iegneveze tesehh nu1gyar
szeinél.viségek köziJtt c;:;ak akkor tudjuk pontosnn
felrnérni. ha 110111 a 111intút·. ha11en1 a telje.s életrajzi
anyagot át 1-izsgálj11k.
JIWlJ.\LO ll
1. Z11Í11i [(.: Tl111n l\:iil'oly l1t"1·si f'gycten1i tnnuli11iiuy ui.
I<\"t;!IL Lapja :!6', sn (lfl7:.!). - :?.. ,"-.'::11ba1/r1íry i''.:
Tli1111 f\:ú1·o!y. :\knfh'.~1nini I<\"indó B11eRL 1972. !(i7. :i. /..:,'::.rrbrulr,•ríry F.: \\'"inkk•r Lnjr1s. :\kadétnini I<\"iadú
B11cst, 1970. ;i/. - 4. :\lngyarr1rsz 1.ig tiirtt)ncte 18481890. :\kadó111i1ti I\:iadó F'.pcst.. 1919. !'!10-l-tl 1. ii. f(r;111plr:r [(.: _.\ rnngy11rqrsz 1ígi gyögyszcr·r'. •szct ft szó;\fi1g~··

zudfordu[ó n IRSS--191·! . l\fcdicinn Bpc:-JL 1984. r:Hl. íl. i\fagyarorsz !Íg tilrtónetc 1890-1918 . :\kn.dür11i1ii Kiadó Bpc;:;t, 187.S. SS/.-~ 7. [Jr. ":Vik(!/lcs ]\-. snjiútüjék11 z.
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1945 rr., H na ric11one u1>1fiopa 110 onpc;te)JCHHhl.\1 ac11e1z-

Ta.\l H(l:lhiílaeT TCX
Tpy;toC,\l!(O i\

177

crroro

pafioTb!

.'lllll, !\OTOJ1b!X Cl!l!T<lCT ll<:!llÓO.l'JCC
::rroii tipe~>111>1t1aiiuo
l\flTOphlC :JaC.'!.Yll\l!lli l!OT lll!Jf.\\{llll!H

nep11n:i;i. JlaH111>1c

;.1,e:1a10T c:iy;i\!!Th 11pe;1.::.:te ncero rq111111uir1<D1 n:iyl1e111H1
(Jl(.f.J~~I' (ipórJ!!·~":r;rliu/fi

l!CC.TIC;'lO!li'L'll!: ll ](<!1\0.\\

1 l!IC.~IC

IL'lll CUOT!!{)-

(!111rvp11py10T 11 ::rro.\1 c1111cKc (!1ap.\1aue11Tr.1. Y'cra-

ll!CllHI!

11on:1eno, 1n:o ncero llílTb J111u ni,1ú11ptu111 Hpo1jfccc1110 1J1ap.\1ancirra. lJTO O:JH<llJ(ICT 2,8 rrpOHC!!TJJOC COOTJ!OlllCl! llC.
!\:. !\: t' 111 J! ! e• r: ['lr11r11111cr:11/iotf cd11r.rt{.ir111 an1r;11;1
fht' 1111;s/ f1111u1ll8 ll 1111;111r/,r11 pcrso111tlilic8 rif the jht8t tu-11
/111111/rul .'Jc111·s
,\ gf'IH'itlngi<'.HI fl!LfH'l' p11lilitiltt·•l t•1ll'lif'!', gu\.(! a :\\ll'\'t•.\
P!l t!ie r1HJ;.;t fnrnnus ppr.:-;0111\liti<.>s of H1111g11ry bef\\'f'l'tl

l 7·V) 1u1d 19-HS. ;\fter a

s!'let~tio11,

~·Prtain prineiplf's,

111ude uc:c:ording to

t.lit.' 11a111PS of Uiesc 177 JlC'rsons are
rei 1orted. 'filc \"Pry interrsting dat n of this Stl!'vey SCI'\"t!

first of ni\ tl1P nirns of i1dentSt'.OULing. IJU!· thoy gi\·f' a
l!ond nppnrtunit y t.n (1hser\"(' tlte rnt.io of pl1nrn11u:i~ts !11
tliis din:etqry. Onl~· ti p('l':-iilll:-i clto:::e !lif' plinrtiuu:('t! Íicnl
J>rnfr!'~ioo, tlint. 111(•11n:-; :!.S','.'..
!'\.

f\ ('

111

I' !

,f,·11 lu:ríi/un:'c/l
./ 11lu-Ju111 rfr r/1:11

t· r:
l":rhiif/n/c; dcr l'lu1r11111.:;~11/1:n 1111f•:r
1111;J1trischc11 !)cn!iinlichl.·cit•;r1 1'1Jn ::.11·ci

ln cinPr JJ:t'tll'a!nJ!iH·IJE'll l'ulilikut.i11n w111·den diP lwríil111de.-:ten '"i'u1gnri:d(,:lic1 n {>('l'~iinlic!ikPiten Z\\·i:-·wlien l i-Hi
11nd ID-!ii Ht!Ígf:Hrl•Pit t>t . .-\ufgru11d df'r :\11s\ni!il geinii.'1."
lw:-o:ti11111iir•11 Oc,-it·lii~JH!llkH•rt wunlcn n1wli die Ktttllf'!l
j(•n1•r 177 l'er,.;n/lt'!l ungegcl1P!l, dir• \\'iilirend dif'!1t'lll
Z1~itnli:-:t'liriiti filr rlie \\"icltiif!:-itl'!l lwtrat·htet \\·unlen.

Í:\Ve(·k d ieset' nrl 1t.•ii sn 11f,\·ii1H lif!e!l Zusni 1ll1 wnst pll 1tii!!
wni· \·or nll0rn i\cn l'rinzipi(•fl der 'I'n\(•lltfnr,..; 1·liung ztt
diP1u•n. !1iP10t nlif'r g!(·icliz«itig a1wl1 l•int• g11te Gfd('genht'it zu príifen. ,\·ie \'i(~]r· l1z\\'. i111 \\"f'l1•!t(11n \'er!iiiltni,:
di(' f1!inn1111zet lit•tt \"t•!'tl'vte11 :sind. Es konnte fr.';.;!i!;c:->t.ellt
\\'Prill'll, dns~ fii11f I'liarHinE.PH lP!l r•nl!inltcn si1ld u11d

;;;tclli. ein \.Pl'liiiltni:-;

!\.:.. [\:

t·

111 p

1 ('

r:

\"t>ll 2.-~·-~;,

dni·.

/,,, prop<irniu dc Irt /,"('11Í1fikil 1 1j f11r-

111<11·iist'!j intr;r !11 ;i!cJ /.-r111•1f11j

a1i10a101111Ixc.<1 ac11eepc1u1x .1urr1111crncú rJayxco111

:n1a.\1c1111r1>1.\111

Ta.·1a11TOH, u:u1a1.;:o :taJoT xopoiuym uo:J.\10;.1.;nocTb 11 ;utn
Tnro, l!TOIÍ!.I

jJcrsone<~oj

dc r!111'{://t juro.i

:\ prri1;1 dt'\"f•n-Psplo ri.'-'tn pul.1liknjo prila!1n1·is ln p!l·j
l-:onnt11jn l1ungnrnj11 personc1•nj1 1 el intcr du jarcc11tr1j,
174:l-·-IH4i i. ()i 1iti11Jikas nninc tiujn !7711er.son1 1jn t 1 l la
k1il\•ktnjP fitritn laü (•crtn \"idpun\dn. kinjn \!:i tPna~ li.i1·l
la plej 111cr11nri11dajn dP tin Ppllkn. La knnsiderind nj

i111!ik11j dt• ti11 ('k,:;ircnw 11retendP1J1<l prilnl.1oro int.cncnc;
11n•(·i11r• la prin(·i11<lj!l de ln scr·{·ad(] dü ta\cntuj.
i'er] ili dnnas l1onan okazon. keni ek1.u111c11a:-;, kin k\·anh1
nü prnpn!'(•iu stir tiu-{·i 1P1nilisto lia\·ns npotekistan k\·nllfiknn. :\fi knnsintis, l;:c oni 110\·;t.s diri pri ij per;.;;on(Jj,
kiuj !~li~ktis la f11rr11111•Í<Jll l-;if'! knriPn111. 'fiu pn:1.cntns
:-=t~r,·l

:.!.~ 11ror·1'1111u1 1•r••1111r('io11.

8::::cr1„·c.:ési 8.::rrko,.;::tályrr. !Judnp('.•if.

f;rJrnzett: H18U. L :w.

ll~JO.<J2 /fá;1ye:; /!.,'. it.
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