Mozsonyi Sándor egyetemi tanár és dékán'
Llll. ZALM 1'.ÍIWLY

Jloz.':io11y1: /::;'rindor ]88.9. 111drci1t.-; 75-án .<;;;illetett
f{culark.úton. (/yó{fy8::.erés;:,i ol.·!ei:eh:t 1.911-hen nyerte
budapesti T·udo1nfí.nyer1,11etenien, 111a.jd 111erp;;:e(t,
rczte a gyÓ[J.IF:i::eré8z-dokfori foko.:atot -is. 191.9-ben a
j)O.:.<Jonyi tudo1nánye(Jyelen1en orcosdoklorrú. avatták.
Jl[oz8onyi részt vett a;:. 1924-ben 111egalakult Jfayyar
Gyóyy.szerészl udonl(Í nyi. Trírsasár; lltrehozdsábnn.
19.34-ben }Jcslen eayete111t 1ll(l[j<ÍU.fa11úri krJpesítésl
:;::.crzett. i1z l!Jyyefe111i. Gyáyys::ertár l.'ezetfJjének tis::((it
1.9.34-ben, az euyef{',IJ/ i. tanári f._·1'.n.eve::é8l 1.910-ben
kapta rncg. 1\revéhe::, fii:6rlif.; a (J.lfÓ(f,lf·'JZCrr:sz!.:ripzé.<;
l.940-lJen n1egcafásult egyetcJ11 i rrforn1jr,( 11ak elöl..:észité8e, a négyéves er1.11eten1i l.·ép:és. 1046-tól ((.különvált
C/yóyy«;;;crészcti lntr~;;et ve:e!Dje. 1FJ55-tííl 1962-iu a
111 egalak ul á Cl,11()[/,lf8::e rr!.'i;:t 1ulo n1d ny 1~ [(a r cls(; dákánja.

..\ X.„'\.. 8Zázad. letúnése a[ka!111Úh('il <I SZÚzadforvir;szatckintve a gyúgyszerészct
duJÓ türténé;.;zo
fejlGdésére ·- nlin<len bizonnyal a gyógyszerészet
egyik logkiernelkecl6hh ,-ívn1ányúnak a harn1incas
évek képzési reforrnját fogja tekinteni. :-\ század
elején rnegindult iparszerü gy<')gyszergyárt:ús ezekben az években rná.r jelent{)sen •tisszaszorít.otta. a
gyógyszertárak rnanuális receptürai és ga.lcnu;.;i
gyógyszerkészítési tevékenységét, s ezzel nyilvánvalüvá lett, hogy a gyakorló gyógyszerésznek is a
Hegécltutlon1ányok nagyohh isrnerctére lesz f:izüktiége a jövi)bon, hogy a rohan1léptokbo1t fejlGdű kérnia és far111akológia. crcdrnényeinek isn1erctéhen
lépést tudjon tartani az új tcehnolúgiával és az
egyre nngyohh szán1han n1cgjclen6 gyári gyógyHzerkészítrnén}'ek tcrú11iájával.
.Az az c111ber. aki nlindezt 111ár a század elején
l'elisrnert.e ~és harcos kiá.llássa.l 11agyrészt,1negvaló~ított-n. - rfr. J[o.:8011yi F)ándor, a budapesti Egyeto111cn a gyógyszerészet első nyilvános rendes tanár
volt. 1\z .. ércnél nu1radandóbb' e1nléket állított
1nagának 1 az eur{ipai színvonalt.ól addig eln1aradt
gyógyszerészképzés rcforn1jával. Nevéhez flíz6dik
az ön{dló GyórtY•'r:·~err~8zeti Inté;:el 1nint tan;-;zék fel~
á.llítása, R a inár 1D07 óta. ruííküdö !!Juyctcn/.i. Clydyy~
8Zertár új hel}rh;égekhe való átli:ültür,tetése és hcrendezése. Szervez() és oktató 1n11nkájára koronát,
tett 11 Budttpesti ()rvostudornán.vi Eg,yctetu kereté~
ben a GyÓrJ!f8~:eré8zludonzányi J(ar 1H55. évi nH..:g~
·
alakulása, n1clynck cls6 dékánja \·olt.
.:J[o;:.c;onui. F:Jándor 1889. 1nftreiuH 1G~én sz:íllet.ett n
8on1ogy 1{~egyei l(.adarkúton. ahol édesapja. a falu
rofor111átus lelkésze Yolt . . .t\z elcnü isko1át elvégezve
szülei 1-1 óvre a Szepcsséghe, 111a.id 111iu~·néha
kü1dték az idegen nyelvek elsajátítása célj1lböl.
CHrnná.zin1ni tannbnánvait a k<-izoli T3onvhádon
folytatta, rnajd ( 1 snrg<~11 fejeztt'l he. (~yai.;:ornoki
1

1i\[ozsonyi Sándor profL•f.:f'ZOr hnlútünak tizedik óvfordnló_jn nlkidnP.l\•111. a·;. 010\(\l~t.dhln nvnt-dst. követ••

ernlékü!éson clhnngzutt ol6ndús.

éYeit. a kaposvári „1\rauy l(ereszL" gy(Jgyszertúrhan f{el/aacr Gúbor;ufl tültötte le, n1ajd a hudapesti 1'udo1nányegyete1n re iratkozott be. ahol
1Dl1-lien gyógyszerészi okleYelet szerzett. 1H12-hen
a, Bókay .:Írpád (iyögyszertani Intézctéhe készült
.,1'axus lnu:cata taxinjárúl1' cÍiníí dolgozatú,·a!
gyt'igyszerészclokt11ri fokozatot nyert.
l\ll2-ben lépett a dr. Jliatolcsy JliUós egyetemi
rnagántaná.r által vezetett budapesti Egyete1ui
( ivóuyszertár kötelékébe.
· Jf(;,-;,'J'onyi a naµyszabású officinai uiunka ineg;-:zpr\·ezésón kíviil -<l g_y·ógyszerészhallg<itr')k gyakul·!atainak vezcté8ével is foglalkozott, s 1nu11káj<i11ak
írú~·dJafoglalt enilékt.\ ,,.~\ ffI. kiad{tsú :\Iag)~ar
( i_yógyszerkünyv galenusi készít1nényei vizsgúlataina.k rnagyarázata'' eí1nü jegyzete.
]~rnyecletlen szorgaltnúnak és kitartúsúnak tanújolét atlta. dr. Jllo:::8on.11i. azzal is. hog~v ezekhun az
é\-ekhcn - hivatalos clfoglaltsúga 111ellett - huiratkozott orvostanhallgatóna k, s e Lu1nltnú11yait
el6bb :Budapesten, 1najcl 1Dl7-tiil 1!ozsonyba11 f(.d.vta.tta. 101D-ban itt avatták orvosdoktorrú.
Ezután tlr. l\Iozsonyi az idiíközben incgalakult
}[agyar Népjóléti és l\It111kaügyi '}liuisztériun1ha11
nyert 111eghíviíst és a f!yógyszerészcti f(·íosztályra
nevezték ki rniniszteri titkárnak. E1nlítésrc rnélt('1,
!1i>gy a. korabeli szaksajt{1 tnegc16gedé;:;sel 11.\~iliLt
kozott kinevezéséről, n1int „akinek kiváh'1 egyéni és
Lutlornányos kvalitásai ()te helyre prctlesztinúljúk,
s akit az _i:.\Jkalinazott (fy(1gy;.;zcréBzek Szövetsége is
kinevezésre ajúnlott/'.

·nr. :\fozsonvi 1niniszlérit11ni évei alatt. scrn szakí-

inoo:t ösSzokött:etéseit volt es:voterui harát.ai•:al. aki!~~- a luí.horú (lfll-l---1\'118)-hefejezé:-io utúu
tud(11nán)'l.JS. ünké11z{) cVii1dásokat és összcjüYetelcket, hu'Lntbtk az ()rvoskar Int6zct.eihen. ;.; az
I~gyeten1i Cl-.vógyszortá.rhan. 1\ .. C~.vc\~.·n..;zcré."!zck
_Baráti l(üre" ei:;yik !ogakt..ívahh tng"j<t és fri inozgatúja. éppen clr. ':'l:fozsonyi volt., akinek ngi!itásu
f(J\vtún a UYl·n::vszerészet tühh [(vakqrJ6 olya11 neves
t11ija., n1i;;f:. 1lr'. Dcdr !Cnrlrc ..iJ(iyer .4ntrr( rlr. llorl'Úfh .fc11fí. dr. ~··11ulri8/.:a fliktor stb. is esatlakozot.t. a

t ottn.

111nzgnlnn1l1o;:r,.

l\:ezcle1nér1yezésilkre n!n,kult

Itte;I

1\12-t-hen a. }JaJ:!Y:tl' (~ \"('1uv;.;zerészt1H 1( >inú 11 vi 1'úrsrtsÚg, Dr. J.loz~O'nyi a rr~ir~aflúgba11 óvtized~ke11 út
n k ti ~~an n1 fiködiit s 10:~g -1 D,1'n kiizi)tJ. alelniikkén i
t evókcn ykedett.
"fJr. l\Íozsonvi ezekben az é\·ekbc11 két. alknloru1ual is hivatnfos kikiildetést. 11vert. kiilfüfdi konfcrenGiÚrn. (C:io11f. l n25; ]1riisszel,' 1\12\J ), ahol alka.l1t1<1
volt <L szak.ina külföldi képvif.;el{iivcl ne111csak 1negis111erkccl1}i. de külföldi kiképzési rnódoka.t is 1nef:isn1erni. I~ppen ezért a;:r, 1H27-hcn I>écsett lezajlott.
l\Iagyar Orvosok é:-i r.rennészct,·izsgál<'ik \" úndor~
gyülésén hangot adott ekíadásúban ann<tk a Yéle1nényének, hogy a gy·úgyszerészképzés eltnaradottsá,~a elle1~súly~z~sá1~a: ,,helyes -vo.lna,, ha rt 'l;·éy::ett
{f,lfOg!/8ZCtC8ZCÁ~ -idonkcnf az C[!.lJClC!llL {/.lfOrf/j8ZCtlarakat
.frckuentálnák. hogy az új vfD1nányokl..:al nicgis1ner-
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kedjr:nc!.·. c;~cnkícill a,: eZ...s68C[!r!ly, a /Jakteriológia é8 a
bioláyia e!cn1eire is t.~i keflcnr !.·épezn i n rJ!JÓf/lJ8Zcré8::cket, calrunint a. l~·ö:::iya:::gatá:; (Iii törcén.ye/.; i·onatko:;Ó rés:eit is isn1crtctni kellene a (f!JÓ(f.lfö:~eré.<r;~et törtrinehnével cgyntC'.
1D30-bap a , , f(öze[Jé8z8é[J i é:; 11ár8adalo1n11olitikai
()rs;:áuos l!)rte!..~w::let" alknln1ával a köYetkező figyole1nreruéltú 111egúllapítúsokat tette: , ..A„ gyógyszcré8zet ncrn n1arrúniirrv, ne1n C!!VC.sek üzleti érdekeit
va.n hivatva sz~lgál~i, hane111'-·:~1 közegészségügynek
eg3rik integráns része. arnely az orvos gyógyító
tnlíküdé:-;ét kiegészíti. n1integ,Y annak befejezője."
~Beszéde

további ré;;zéhen felhívta a figychnet arra,
hogy a g,yakorló gyc'lg!'HZorésznck -- fGlcg vidéken
-- 1ne1111;vire szükséges az egészsVgiigyre vonatkoz<'1
tih•\-énvek é;..; rendeletek isinerete, holott nz érvény-

ben le~·(i kik611zÓ:·Ü rend~'.ZCI' c:'-lnk a vi'.Zsgút- írja e'lö
(approhatio), de a túrgynak egyete1ni el{iad(íja
nin<.'s ..~\ t:úrgyh;u1 incg-jt:lent dolgoz;atai ~s n111nkúss{tga e!is1neréséii! a hnclapl'st:-i l)ú:-:tn{tn}'· Péter
()1:\.( 1sk11ra l \1:31.-hen !lH.~gh h· ja n , .Ci y<'igyszerészctr e
vo11atki1zú jr1gszal1úlyr1k'' eí1ne11 cl<'.iadú."i(Jk tartú-

súra.
1H:3:2-bu11 dr. :\I(1zs11nyi a ,.t+yóg,yszeré::izet., kiilö11üs lckiniet tcl a. ~vóuvszerészi kifziu:az2:at{1sra."
t~Üttíi túrgykiir okh~-f«ts;t;~q·t rncgkrtpt'a ·;·t 1;-1agúntanári cí1nuL
1.0a4-be11 az 'I~gycten1i C~yúgyszertúr alapítója é:-;
\·ezct6je, dr. Jlatolt..;y Jli!.·frís nyit,galn1nba vonult.
utóc.ljúul dr. }1.ozson:·i l\J:3,i 1núr<:it~u;álnu1 nyert kiHe\·czést.
J)r. 1\Iozsonvi 11aS[V aniliít:ióval kezdett. hozzá az
Egyctenli ()y(\gysz~~.;·túr fcj!csitéséhez é::; a :;.v(\g:yszcrtÍ.':lzképzés rnegrefr)rr1u:ilá sához. J~l~.D lépéské11l
sikerült elérnio. houv feh·egvc az ,.1~:rvetcnii
(fyógy;.;zurésze ti l'nt6Z~d és ·E~'~'\,et.e1ni ()v;3Uvszert.;_'~r"'-;levet.
'--"
·· . . ·
·[)r. 'I\'fo;-;sr1nyi a g,Y"(\~yszert/u·at up:.vanahhiu1 az
ell1eh-'ezéshen vette út:, 1niut az a 1i1errindtilúsk<JI'
Yulf'. 'az l)lli'.ii út. ~(L sz1í..1nú <~pii!et r.r( eruelctén.
:\ „ (j y(1gyszerészi itt (Í tan'' eí 1n ú c!/íadúsn knak jelentr'isé.~c ('Siik.kont a hall~at.c'isáf.!: szen1é·hcn azzal. hoQ"\a t{lrgyh/Jl szigorlato~ni nü!n ktdlctt- N cs11pún ,{z
„ap1•r()l•ai i('1s" í·izsgún kellett heszúrnolni az
anynuró!. „:.\ '.!V{,1\Yvszorlúr ulltelvl'zéso é.s a n1egi'e-

leÚ) l~lhr1t'<tLörÍ;tll~~;k hiúnYa rnint'.'t a 1talk:<1.tr'd;: ;:.:r:~H(•;.;
küríi kikópz.ésóre Ben1 Yuit 111úd.
.:\ neliéz::;égeket lút„\"a dr. '}fr1z,:..;(JIJ_\'i n1ár a J.Iagyar
Ci y('.igys;1,crészt1tdr11núnyi 1'úrsu::;Úg iilésé11 ( l D:3ií.
j<t·lll!Ú!' 11.) tartott. és az intézet -n1nnkti.:::sügút isn1ertct(i elfíadtí;:.:úhan haugsúl\·11zt.n. a U\"l.l!.!Y~2ert.<Í.!'
e\t)n í·telen elhcl vezé::iét. ,;,1cg1; ldús kéni-- 'sn~·;ot to az
i11té~1né11y ecldi~inél túrs<tsal)-b clrendezésén~k szük~
Régességét·, hog}r az ok'i;ntó.s sr.en1pontjúhól is korszorlí legyen. lT!!Y<tnakkor rúnH1tatott iJZ ér\·én}'hcn levf)' k(q izé.s\· .c;z11 húlyzat lliú tl)'ossúgaira. l's t:dlií.st: foglalt: a ..téves egyetc•iui képzés 1nellcLL
:\z 1O:H3-han 'Bnclapestcu tartott ()rszúgos }'elsi'i-

okt..ati'tsi I\.(Jl!J!n_·.-;szitson dr. }1qzs11uvir1ak alkalina
volt felt.{Lrni «.l Q;\c{iu:v;.:,zcréi:izképzés .hiát1V(JS~{u~ait.
tovtíbhú ré;.;zlet~~"ven'-is1nertcti <lZ okL1t/1 J.-irofe:~szo
rnk últal kidolgozut..t {~S a:r. t'11·11rend s:r;enipontjt'thól
iisszt'ha11golt tervl'L ·i,Tolin az illetökesuk JllC!:!!JV('.íz.ése sikt;i'Tel júrt.. ruégis a rufortn kivitelére~ ·r:Sak
négy csztend/i 1núl\-ü, l D40-ben került ~or. Ekkul·

lDöl.

adtúk J.;:i a g:v-úµ:,yszerészhn.llgat.t'>k U.J képzéséről
szúlú rondolctet. ~Egyidejííleg az Inté2ot tanszéki
jellegét inegcrDsítve, dr.1\Iozsunyi n,yilvúnos rendes

tanári kinevezést nyert, mint a IIL és IV, évfolyatnnn kötelez{) féítárgy, a „Ciyógyszerész etn

elő

adója.
.:\z intézet elhelyezését illett'íon dr. ?duzsonyiuak
Hikcrült. elérnie, hogy az (Jrvoskar átengedte a IX.
kerii!et.. Itúkos utcában (ina 'f{{í!:!ycs Endre utca)
!ev(:í :Pasteur intézet esrveS részeit~;niutá.u a kúrház
alig \-olt látogatott. '"~
T)r. Jfozsonvi akkqr fe,Jlth·ússal fordult az orszáu
vnlnn1e1111yi ,\_:!~~'r'igyszcn}::;zél1ez. h11gy ndo1n{u1y<dl~:
kal segítsék az intézet kon.;zcríí berendezését. ~4. he~
folvt anvagi tú.inoua.tússal, tübh inint 80 OOO,~
pe;1gfívei ei'~rte. h(j:~.v a felúllítntt intézPt n1i11dc11
t.l•kintethen rnegfclelt az igényeknek.
.:\ JL \·i\úg!iúhnrú nehézségeit. 1ncgpníhúltatú :-:aiL útvészeh·e ;1 f.'elszahaclnlás utú11 a 1niniszt:ériuu1
,_ .Jinz:;onyi profe.c.;:o;zor jnvnslatára ~ kcttévúlaszt.ot tn a két intézetet és az 1~gyeterni Cfy6gyszert1í.~
rat dr. ().·n'.11/.·r; Zoltán professzor vezetésére hizta.
„.\ -~~'('1f:C:1-'."Zcré;:;::-:ké1Jzé.:-..; tecl111uh'Jgiai t:úrgy<tinak
d;:taLí.sa tcr1uészet:esen a szét..\·úiúN utún ii-:i a.
(; v(i!.[\'SZCl'éSZPti f ntc:zet ~ !l\Í!lt f'a 11.SZÓk --febtdata
rn.ri.r;l~lt:. azouhan dr. i\lnz::;onyi t.ovúhhra i::: 111eghízta
r/t. (}sipl...:r:. Zoltún prní.Cssznrt. tú!'gya, a „()y\'1g,vszeré~
szct" ( I=tuceptúra) kollégin rn eléíadúsú vn. l.
.:.\.z 1.!l51-hen ú.tszervezé;..;scd létesített .Budapusti
t)r\·nsLndornán yi Eg,yote1ne!l dr. I\:Iozsonyi lDGI-tfJI
j

kezelve" clékánhelyottcs i tisztet tültötfo be, JD52hcn eddigi tlHlr>n;{u1yo:':i inunkús.:::iíga alnpjún a
~v<)Q:yt;z.cré;;zi
tudon1Ú11\·ok kandidútusa lett.
'..\iniÍ~(lr l~·inG-hen <lZ egy~tuinen ilnáll6 Ciyúg,yszerésztl!don1ú11vi !\::ar lötesiilt. a dék{uli tisztségre
dr. l\lozsqnyi professzort- ernolték, inely tisztséf.;et
!l\.il:!díjh11 vonnl/L.o.:úi:':.!· 1DG~-ig viselt. i-\z {í fúrndh;ttat.!a,11 e; .. .: ln1z~(! iuunkú:-::.:Ú~tÍ.nak küszi.)nhetfí.

h()µy ;\ fi;lLd l\'!;,r a kezdet n~~·!H~Z:...:l;gein útjut\·a.
n1llclvo az (J].;.tntils szí11vu11alút.. neYulte ;1

!.:!!\"!'{;

fiH. t'n lsú.C'.()i"-.
.,;\?, eltnúlt. ~ é\-hDn felgyor....:1tlt.. és a legt1túhlii peri1.'1dush<1n kialakuH szeinl('.;!et (};.; refí,irn1tet'í„ek alnpjún .szinte. '.j111u.ag_úból <Hl(~(:lik örtékC:h.1i l\Iozs;111.;'i
11r()[esszor e3 dekttn fJklatui. :-;zerYezes1 111unktL:--:Na.EÚn<1k jeJc;11tíJ:-;{~.uét"
:\ jelenle:.ri re[urtn f(·; célkit ÜZ(~;.;e az ()kt ~itüs Í"itahil
k6ntini <dnpjain;d-: llH'!:dnrt{1;.;a n1eltet.t. n hiolúgiaiaLlptúr.ssy<d-:. 111il!L a hinlógin. anatt'nnia.
t!let tan-körta11. niikruhiulc'11_;:i;1, ur{ísífé."it'., s ezzel az
'
' "
' '
"· 1Hl le 1.;:-1' gyugyszer.':iza„;:
'
l:-ges~~segngy
1szan1arn.
a •.J.'
(~t·t"<'..í hizto;:.;ít:.í.sa a L(Vl'.>uvszerhatústau, a Q·yúgvszore.~
t errí.pia., n klinikai ·.~;:;~;gyszerészct Yoll<~t.ko';;ftsúhan
i.'~. T\Ü.'gúl!,1píthal/), hogy refi;ril.liutk f{j célkilíízé;..;e
:\Iozsol1yi iirnfesszor c:lgondolúsúnak és oktahí.si refqrn1júnak t.o\·úhbfUjleSzt.ésc, inert" hiszen () érte el
<1z 1\1.JO-es rcfornunal a liiol();:óai-urvo::;i yr1natkrJM
zasu t(u·µ-y;1k hevezetését, a'!l1inek napjainkban
n1úr kézzelfo~ható eredn1é11ye van.
l<.:Iernezve ~IozsqJ1}'·i profCSszor oktatói te\·ékeny~(~göt 11H:gúlhtpíthat6 . hogy törekYésoinkke l ugyat1az()k•H1 ;1z tti:aknn jr!.n1nk. inelyon r') is jú1t, vagy ép~
pcq1 rne~nyitot"i. ~".\ t11cgálL1 pítúsok azt n1ututják.
(IJ'\"nsi

f11igy :\1r1z;o;o11yi Súndor" professzor és I.\:arnnk elsli

ct ''{ÓG ""i:sz EJ{ r::sz E'r

lD8i. június

dékánja, a 1nagyar i:rvósr\'szerészet.nck 11en1csak
lde1nelked{i szen;élyis~E!e,'"'l1a11e1n szúzndu11k rna~
gyar gyögyszerészeÍ:éneJ;;: egyik leg11agy<>hh szervez{)je és clőrevivtije is volt.
}\ CiyógyszerésztuclonHÍ.!l)ri l(ar \·ezet:é:-;e é:-; rranácsa nevében köszönettel és elisineréssel tisztcl(..!:ek
n gyóg.·y-szerészi hivatúsát. tudon1ányos-okt:,~lói
1nunkásság{tt kie1nelkec1(í 1uagas szinten g:vakorló
:\fozsonyi Sándor proiCsszor és clék;í.n cnlléke

eliitt.
3 a :1

lZ.
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{fpo:flL'CL"op u oo:un llJal!oup t'd11.11cof/1I

18!1~! r. ll roJHJ:l\.' J{Cl!l\C.\\CT. )l!ll];J(U\ (!l<lp.il<lll\.'ll'l'<l ql! ![(1:1y 1111:1 11 J(![ J
ru:1y B 1íy:ta11eJ11TCl\0.11 ~/1111Hepc1rreT\.', :i;rre.\1 11p111J\ipe:1 11
CT\.'IJCl!l> ;(1J!crupa ~J1ap.\1aneirra. [) 1019 ro;ty e.~1y l'i1,1;10
llpl!C!J(l\.'!!0 :JB<'.111!!\.' .'tO!.:-l"JPil ~BJ'il'!il ll ).'11111:epc1rrl.'T:: r·. fl1i,l\lJ!!b (Gpo1T!H::1a11a). i'\lo;l\1J!!I! 11piinn:1 Y'!<IC!'i!l' H c<1:J·
:l<lll!!l! BeHrL"pc1,:11rn OCi!HCCTB<l ({lap.\lé!Hll!! 11 1 ~l:l-l r{l;\y.
B 193-! ro:1y cra:r 11peno:t<Hl<:!'!'e:1e.\1 >·H11Bepc1rreT;1 iJ r.
ílt.'l!JT. Py1-:011u;111Te!JC.\1 "'.:-'Hll!l\.'flC!!TeTC!\OiÍ r\l!T\.'!\11 fl!! CTit:1
1i J~(l..j. ru:ty, f!J1rn!1CCCOj)O.\\ B l~l-!IJ !'\!.'!)'. ( ero !!:1\Cl!e.\l
(ÍJ,1;1<1 CliH:lCJl!<l r10;1roTO!!l\<! pc<i1op.111.1 (HÍpi!:H1fl<!l!ll>J (j1;1p.'.l~l
Hl'llT!IB (J(\'lll!:C'rll.'IC!!l!Oil B ]~l-l(! rq;(\', e Te:\ l!(lp !HlU!lll;Jll
l!CTJ.lj1CC\.'li:-Tl!L'\.' 11iJpa:lOB<lll!lC.
19-Hi ru;~<I C'l"<i:l PYFilllO,'(I~~
Te:1c.i1 ! l11cnrryT<1 (f);1p,,1;11u111. e l ~l;J:'i :to 1~I()'..! rr. !!epi1i,1,·.1
:tc 1,:;11 ! n.\l <!1ap.\1;u1c i:T 1111ee1-:u ro t!l a!( y :1 i,TeT a.

lUa11:top J\1!lfh'.tJllll po;u1:1cíl !5-ro .\1;qrr:i

Frn1n Hl-Ifi l1t' had bcPll UH~ diret·lor nf Uii> l'han11at:•:utivnl l11:-;tit11L He \VHS i·lin fit·sL denn of t!ie !IP\\. .l'har·
fllHl:i;UÍi1·nl FH!'Uli-y rnnll 19."};j unt.i! 19fi2.
!\:. Z a
u111l ÍJc/:<111

11

lai: ,\',ínrffJr Jlo.:sonyi

1 n i: ·""ínrlor J/!1::,srin!fi f ·11i1:crsi/r"its11rrdf:<sor

~:írtdo!' .:\[riz:.;1>11\·i \Vunle a111 [:). :1. 1Sk9 in l\:.ndnrkut
g1·l 1< >l'C'll. :--:(•in J i!J;1!·1 ( l!tZCl! t i~l'!H~S !Jij >lon1 t•rlnugü; i'l' \ !) \ l

der

ari

Bud1q1P~:ivl'

l'ni\"!'l':~itiit.

\\"()flHch

(·1·

a1H:!1

de11

!)okinrgi·nd dr'I' ['!1nr111nzie (.!P\ntnn. lUlfl \•;urdt• l'l' nn
dl·r lini\·pr~iliit í'r1·Ul111rg- zu111 Dnktnl' 11rcn11(1vic·rt.
::\loz:-;onyi iif'lt'ili_!!lf' ~i!:lt n11 dPr Grlindnng dc·r l.'ngnri~
:·wlic·11 (4es1·!lscliaft cl1~r l'!1a1'11H1Zi\~\\·i:-sP11~c!inft 192-L
in:.i.J li1Lliiliti1·i·Lp ('.!' an 1l1·r l .. ni,·1~r:-iitil1. Blldnpc~.L ;r,urn
!.'1•i\·atilozeut. I!)'.l.l \\"Ul'dl' PI' L1,iie1· d(!!' 1TniV('l'."Ítiit;.:.
1q1oíhPk0 und 10.t(l \';urde f·r 1.111!1 l·ni\·('r:;itiit.:.:111·qf;_·:.;;-;nr
(•!'!1annt. ;\!! ~r·in('fl Na1tH'll krilipít :-=i(·li rlif' \'nrbt·n·it11ng
dPI' l·11i\·r·rsi1iii."!'<-f11r111 d('r :\1•ntbi'l·:1·rau~hildung, di(~
d1u1n di1• ! !).[() n:nli:-iif·rl(' \·i\'l'jii!irig,-· c\ucdiilr!1n1!! 1'1'·
111<igli1d1l\'. }!(•z::-:ori\·i \\·ar dc1· L;·it.Pr d1·:-i ._.('!I !(J.!fi ni;
:-'i'J11u·i(•l't.Pr1 !'lllll'!l1°rL'.Pl1ti~"l11·11 ln:-iíitut:-; und zwi;-;1d11~r1
Jf);)!j un•! !!Jfi:2 ,],·r \'!>'1(' Utd-:1tn 1lt·r 'J'!1an11HZPHii;;1·ll('11

e

!\:. Z
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F11J.:u!iil1.
·k /,'','-"illll(J 1„1i F.- 1v1·r111!r1:
[l-n1 f\. Z a! ni: f.1111n;,.,_n,"t1r/tJ j1!"''.fis11n1!.-.i)1l•f.-11111,

:<

Í 1it/r11·

J / r1.:,,·r1/J !!;

/<,i11r/1„· J/r,::,.)l!li•Ú ll1L-d·:i[:i~ hl l:)„a11 d·· 111arl\l !~i;\), i"il
!\:ndnrkut. ~ian f~u·uHH:iisian diplnn1nn li ri1·1~\·i~ ('ll ln
jaro 10! ! 1'tl lH 1:,11ln1H·>;ia ~1-i,'rt('il 'C11i,·1·r;-;iint11. ["'~ü· li
a\.;iri:-: n1il-:aú 1~1. farrnnr;ii,.:i11.d11k1nr1cn r.i:radn!l. i•:n ln jnr<J

Budiq 11• ...;1, in l Dl!, lai.er hc nchiuvcd t.ho J.1iJ. ! J. d<•un·i·.
ln lfl19 \\'as cnnferrPd th{' de;:;rei.' of d1wt111· nf r11c1li„irH·
on liirn in l'11zo;<Hl\·. Ht• \n1,.; fl!lf' !1f !h\· fn1nid1·r::-: of tlu·
![1111gnl'ian l'l1arrtin1•('1\Íi(•1il Brwiei\· in lO~.!. 111 10:~4 l11·
lr!~1:an11~ !ionorar\· ]i'('!Ur•·r nt !111·· l.!IÍ\.!'!"~it\ 1q' 1:1ulnpPst. ~iiu·f• 1n:1.( lH' \\"H~ tlu· di!'\'\:Ío!' qf tl1(," l"ui\"(·r::-:i;\
l'!uu·n11u•y an•l l•!'('l\tll<' l·ni\"\•ro:ií.\' l'rilh·~.-:111• i11 !\l-!(l.
l{f' (<HJk ilH· \!!'1·!i111ir111r:, ~i"Jl'' in i!1\' l'•·l"ur·r11 ,i1·
ni\·f~rsiL\· f~du(·1dion qf' l'l1nr111aci~!~. n·nli.-:\'il iH !rJ.!11. n·'

lfll!J 1.·11 li1 .-..;('i1•1wn l.~rti\.('J".-:itato dt• {-'(1z;;r111,\· lllli ['l'(l!!lfl·
•·ii;.: li11 dn!.;!11ro df: 1111•di<~ino. J[u.:sonyi 11a!'lo[J!'l·tlÍ:-i \.'fl ln
i•o;(i!!o •le ln llununrn Fnrrniu:itl Scic-nr·a :\:."itwin, f{)ndi.
0:inin i'll !H. .inr<) IB:2-!. En JD:l-l li akiri~ f!l'i\·11t1•rnfcc;rirn11
k\·1tlifik11u \'tt url10 ['e;;i. Li fni·i0:i:-; D:\·idnoin dP ln l:ni\·\·J'~iinta .-\1uii1·l-:n c·n Jfl:J.I, knj li ric~'\·i:" ln nn1111irnon dP
11ni\·•·1·,.:íia!a proff·~(1n1 (·11 !a jaro 10-!0. La l'l'('p:u·p d1·
1111!\·er~itntn t•ef111·1n<1 di· la farH11u·ii~t"·(:duknd11. ;·fl'L·
ti \·itintu (:fl 1fl.J0, k11 j ln .J -jnrn un i ,-,·r~ii ni n ed u kndn <'·~i n~
ligitaj a\ lin 1Hir1111. 111.·pn~t, hl .i"1'11 J_D.!(i li fnrifri,.; )!\·id1u1i."
h· !1t :'CpariC.Ci11tn F1l!'!llHCin r n;-;1 it.111 o. Ek1 jp 19:);) !'.::i~ 1DG:!
li 1';-;ti;-; la ur11itt d1~k1uu1 de !it fnrrnifrirda Fan1t11cia [<'akul·

il rour·.\"('(;!'('!llH.•Hii•l!l.

l at/J.

~1ín1lpr

}!01.:0<111vi \\·n;..; lir1rn al f\:adarkui, t.hP \;í }[nn·l1

[SSfl. j-jp \J['('IUl!fl„dipl. phHl"ll\flt:is(. !tl· t!tn l_'.nJ\·pr~it,\· nf

( 1\ e111111f'f11·r
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/ l U~fi l.
•'1gy~1.i'J' ki::-:1Jd!!;ill11t>i~!l ;.;"niri folyt:tlntt ln·~1/•lg(··
a pa{'if'll~!lf•k kPl! n köztjppnntlHin ti1l11in. :\1t1i:nyrtYilH•n lu•l\"h•l(•rdil !1iln11nk \'('!(', ii.;é11yf•it rn;.;~z11! hvc~iil
tÚk f!·I, nld.;nl' 1t legj(ll1\1 gycigyszl'l';" és ·a JpgJ.:i,·títl.dil1 s1.t>I·
~.!;ilintii~ ::'\'111 1-:\'len.\ti. Eliili'Z kív<in ~i('gÍt;.;(;g•·t adni
a s1.1·rz(1. a1nik1,1r H !dHiinréle IHtcien::;-je!lcr!lt~k(•t i;-:t11<·rtc·li .
. \z a[,!n·:-:szív \.('\'(Í ,.:ok:-;zor ro;.;szkf'(h·(i. Hrra ._.IÍ!'. h0gv 11ki
i'it !-:iSznlgú!jn, l1ih1it \'Ötsen, SZÍ\'(':iPn prn\·oki.il. E rni'(;iens·
~··l ri'1\·iiil'n l1csz1."!jCt11k, ket·üljllnk 11uis í.01t1Üi (pl. poli1ikaL idt1ri\.:1'·nt 1nnodalli 1~.oll olyasn1iL hnµ,\· .. igen, jó!
f··rtt·111, rnit J;:i,·1in", \·as;y „On pzz1;l lJizt\lsau arra gnndnl.
l1t>gy
„
:\ fé!S7.q; jelleinziíje n liizi:in.\·tn!nu~rif!.
gyakran r·lpirul, nicglclieiíi::;cn \·issznliúzó<!(·i. Sz1ÍH1lirn
,,.;o.se ld11iilj11nk alter1u1tí\· n1cgoldüsí.. (huu.Y tw !.::1,'l!j(•ll
cliinti:uif'L !1anern eg\· ltizon\·ns kt'.·szítin\:'ll\Ti' kn1wení·
níl.iunk. ·- ,\ sokat.-Lcszé[{i idig engedi a i_vr'Jgyszt'rt!szí
szóhoz julai, !Jclovúg a bcszúdébo, tt t.ót11rit.ó! kflnnyun t·!-

e\ i!.\

1\;~hf'n

tér, kissü egocentrikus. J{ngyjuk beszélni

t~~4 linllgn~:;uk

fú.:.\

"h"!llJl~>,·I.

{l1Hjd. l1ll ,dknl1111. ;ul"idik
l·HrtÍi;-;Ú!.!('"lill
[il. í;_;y „Í'.!\'tl, (:z1.cl tt'l.i1·;.;1•n f'!.~T1't1:·1·i,,k, (:,;
''!'l"'!l il.\·t·11 l'HilH:·u.nkra ,·an \'!.::,\' ii,:P11 nli-:al1na~ :->Zf"
rün\.:
„
.-\ hnll~ntu:: kiinllYi'll felbni('rliP!<"i l' ieier1:-:
1:~1·(.(:\J•, fi 11yi!i
k~"nll;~('!d~('] .k\'ll for:::\1tlk(IZflt1tlk. 1'1. ·
.. h<l!.!\'t!ll \"('~;/,i ,:•:-iZrf~ {•Z('kPt. ll tii!l1'i(·k1•t ':" H11 f·!k1 Z!l•'!l
,.:zói'ii'i, !iagy11i !:PII ~:··.:i1111Ín1. idliL Van, nki rninden( joJ,.
l1n11 i ud. ~\"1·ki ni van kérdl;SÍ· tt·u,·ünk fP!. a111in· Íl,!P[HH·I
\"!!g"_\' !lf'!ll!IH'I Íf·l~('Í.. C'Sllk \·1i!n,.:z(;11i11. ,'\ f!:'k•nk !it'ÍP)!llf·!.:
!..;·a1·a1H·ilikní- kell adHunk: .,az i'·11 jn\·a:-dntp111ra n.\·ug1Jd;;i11 t1i111n.-::~.k1Jd!1a(." ... ;·z n kt«:.;t.Ílf!1t'.n\· 1111"'.! r111t :->t·!;Íii'!li
(<>!.!" . .-\ l-:(t.e!k\·d1„.ritd~ 1<·bzer(i !-'L·ldit't.. !1();.ni, h!l!!Y •. 1~z
a .-:z1 'I' HZ () !l :-'Zn! JlSZ(.!d i fÍ!lHk ( nt>\.:i'/.t't'i rit- !!H•J!!l{'\'( •z\·;,~ ! )
rii\·id idiin l1t•!iil j(·,t. iPÚ.". Az i(h·gc-s 111.ivi1.·11;; ny11íalnn.
;-;1>k f1•l;';-;lt'i!i'!'i !!l\•Zllu!ai.id i('SZ, !if•:-izf:~(](' (!(•kiJUCí.'tllni!t.
i• ! ,·i li i1í n ,. \ in n ::-:1:i:n \·e<!. \- ;·! 1~ r<"h ·i( l{)l\. i IÍ ru\·s1.t·l'Íi 1" rYt~ k ke 1
ls_«ll l•t·;;;·.t':lni. "\z 11rrngún:-; pii<;i1!!l~ ,·i;;1·lk\<1l::-:1• l\J:i•.·,.:!11ylt„
f)\·\'!!' Ú.l.!\. k\•ll lninni. !101..;v ('!t1bb i(.!nznt i:dun!-: n+'ki. c:-nk
a 1n~;11d1;i, Httbfldik !\•!\\!;t:!l crifnljuk azt. rneg. P!. ü::_,.:
„nz ()n kii!(inh•g1.·.c: lH.'·1Jípo11tjúh\·i1 nf'.>Z'>.() ~~z Í'.!y !iely1':-illt'k
1 tínik. nznnb:tn.
"
~\ h('lyes pszich(ilúgiit :-;n!-:fd· ~.;cs;ít!iei H lwtPg••k e!!iit.t\„
''Lil1HH ([().t).
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