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Hozzászólás a Mozsonyi professzor emlékére tartott ünnepi üléshez
D1: Kedvessy G.vörgJ-'
A Mozsonyi professzor halálának évfordulója alkal-

mából rendezett emlékülésen szép, szubjektív emlékeket
tartó etnlékbeszédhcz (Prof. dr. Zalai 1(. Gyógyszerészet,

2001. 206. old.) mint Mozsonyi 23 éven át ( 1936-1959)
intézeti n1unkatársa és az utóbbi években oktatói és kuta-

le faji 1negkülönböztctCseket és az intézeti n1unkatúrsak
között n1egta!álható szerné\yi ellentéteket. széthúzást és
frakciók keletkezését. ,L\.kkor néh:iny zsidó szúnnazású
kolléga 1nt:ntesítésébcn ... bujtatúsúban" is segítségei nyújtott.

tói helyettese, néhány részlettel kiegészítést kívánok írnl

7. l 944-bcn. a gyógyszcrészha!lgatúknak a Szú!usi

az alábbiakban.
1. r\ gyógyszcn:sz-képcsítés rnellé Pozsonyban 1ncgszerzctt orvosi végzettségéből fr1kadó gazdag is1ncretcivel
új irányba vitte clőadúsait.
2. Intézeti 1nunkatársaitól 1negkívúnta a rendszeres laboratóriu1ni kutatótnunkút. ;\ doktori disszcrtációkhoz
szükséges té1nákat korábban ü adt~:, n1ajd n1egbízásából
az én fe!adaton1 volt az intézeti és a külső disszcrtánsoknak a té1na kijelölése és kutatásuk irúnyitúsa.
3. I-lasonlóan - aniikor 1nár ne1n volt szükséges az
cgyctetni n1agántanári képesítés n1cgszcrzéséhcz az orvosi oklevél birtoklása-, többünket kC:-;ztctett a habilitálásra. E tevékenységhez szak1nai lehetöségeket tere1ntett és
a disszertáció benyújtása után az akkori szabályok szerint
tartott cgyetenii vitaülésen előadúsainkhoz, n1ajd az azt
követő l(ari l'anács előtt tartott doktori szigorlatra felkészüléshez is kaptunk tőle segítséget.
4. Bevezette az intézetben a heti rt:ferá!ó üléseket.
ahol vita jelleggel beszán1oltunk a kutatús részleteiről és
n1ás aktuális té111ákról.
5. lsn1ert a gyógyszerészképzés rci'or111,iáért folytatott
nagy jelentőségű és eredn1ényes törckvésl'. dc a gyógyszerész tovúbbképzéscn tartott clőadúsoka1 és gyakorlatokat is l\1ozsonyi kczde1nényezte.
6. 1\z intézetben jó és ercdrnénycsl.'.11 n1üködő kollektívát alapított. (Köztük volt Rácz lstvún. aki n1elleitcrn
dolgozott a ké1niai Jaboratóriurnban. lsnll'rll'lll jó képességeit, ezért később 1neghívtan1 Szegedre. ti·.: éi ragaszkodott a pesti intézethez. Szcn1élyébcn végrt: ;:dk;d1nas vezető került az intézet élére.)/\. 40-cs évek elc)0n incgnyilatkozó szélsőjobboldali ifjúsági 1nozgaln1al: crú;; nyo1nást
gyakoroltak reá, dc diplo1natikus n1üköd0s0v-:l 1úvo! tudta tartani ezeket. A..t tudta hidalni az intézctbt.'11 ;:; különfC-

konnány katonai bchh·ójúval történt kitt:!epitésébcn tanú~
sított 1nagatartásúró! Cs az ezért reúin húruló rcndkívüi :-;ú!yos kövctkczn1ényekről itt nen1 kivúnok szú!ni. :\z akkori igazoltatások sorún a \·a!ósúg elh::dlgat:isá\·al. sajút kúron1ra vállalúsávaL rv!nzsony·i prorcsszon 111cgvi:d1e1n.
8. 'J'öbh alkalon1111al nyi!vúnossÚ~'· elölt kijelentciit~.
hogy „katecirú1n egyetlen öröki.lsénck tekint''. dc az akkuri politikai helyzet n1úskén1 alakitotta Hí'. cscrnényekt:l.
l~ppcn l.!zén tnint pártonkívülí. szivcsen vcttcn1 a SZl~gl~di
cgyctcn11nl:ghívásút. söt. an1ikor a pesti cg)'Ctcn1l!n a professzor halúlúval 1ncgürcscdett az intézet tanszékvl:zct(ii
úllása (1970). az akkor! 111inisztcr 111..'kctn púlyúzat nélkü:
felajánlotta az útht:lyczCst. Ezt 1.."\húrítutta1n. s Niko!ics
l\.árolyt Cs l(üttcl [)l:zsöt ajónlottatn.
9. Szegedi 1nüködésc1n ~dalt is szh·élycs kapcsola1h~111
voltunk, levélben szón1os alkalon11nal kifejezte clisn1·..:ré-

sét.
l 0. lvl int hogy tctnl:tésl..' idöpnntjúban ( ! 9(16. szl..'ptcn1ber 10.) az !VIG'{·r vczctöi külföldön voltak, cngcin kértek fel a búcsúbeszéd 1111.."gtartásúra. :\ beszédben kl'l!iíl'.n
1néltatta1n ívlozSL)l1)'Í profcsszur kic111cikcdö szak1nai é~:
közéleti érdc1ncit.
l{észlctcsen 111egc111lékeztc111 a születésének ! UU. éYfordulója alkaln1úhól tartL1tt jubill!ll!ni c1nléküléscn. 111int!
a tanszékvcz;;::törliL niind az. l..'n1bc1T(í 1 ((iyógysz·:.:ré~;/.:.:'..
l 989. 283. old.t
K.étségtc!cn, hogy iVlozsunyi proft:::>.szornak abban az
idöben jch:ntös részl: volt a inagyar

g;.'ógyszcrészképzé~;

és pályúnk l..'urúpai szintrl' cnH.désénck sikerében.

Gy. K <..: d \'e s s y: :\'ore ro the ccrc111011ia/ lllt'ctin;; tfedicatcd ro thc

memory uf' Prr~/'cssor :llu~so11yi

