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Ezt a sze1nléletet hasznosította oktató, tudo1nánvos és szervezéí n1unkújál1an
egyar1:í.nt, új iskol{t.t teren1tve evvel hazánkban. ·
i\Inzsonyi Sándor neve sokkal többet jelent rnindn_y·ájunknak. scnunint szükségét érezné1n tudon1{Ln.vos n1unká.ssága !'{~szlctcs is1nertetéf.HSnek. Pars pro totn
elég, ha en1lékezünk arra n 1nunkára, an1it a. gyógyszerkön~y„\·ck kidolgnzü.súval.
a l!"'orn1ulae Nor1nalcs rncgtererntésével "- kivúlú rnunkatár.saival egyiitt -vti9;zett.
Ífur1ninckét é-..;;en át \·ezette az Intézetet, két éven át volt a (-i-vúgvszerésztudninányi l(ar ])éktI,nja, a inai 1nagyar gyúgyszerésztán;adalo1n jClcÍ{t{ís része
vagy tanJtványa volt, ·vagy továbhköpzú eltiadását hallgatta, vagy kiin;"\·éh()l
tanult. Eletében a n1agyar gyógyszerészet \"Czet:ú ;.;zakn1ai cgyéniségt' volt,
haló„lúban jelképe 1naracl. .Jelképe r11arad 111i11t halacl/1 einher. és lllinf-. hun1anista
tudós is.
Sokszor a tanárnak iH vizsgáznia kell. és (5 a türt(·ne!ent nagyon nehéz körii!llH~nveí küzütt viz.':igázott kiválúan end1en·1t'>glliil. f-ioha ncrn azonosult a fasiz1n11ssal. ~1ninden lehet{( nu'1do11 SC!.!Ített az iildüzüttcken, 111eutagadtn a n\·ttaatra
tc-lepiilést é.o.: azonnal J'{;szt: vc.Lllalt az <irszÚ,!.! újjú.(:pítc_;sél~„(:n '-az úJ hír.~ad~Llo1n
fc!t\píh;s0heu. J~z a szclk·ill. ez a n1agat:artúsfor111a sugcirzut.L .Be!('íle. ezt \·allot·
ták \·e[(' cgviitt ki.izvetlL'!l lllll!lkatár;:;ai is. Ji:zt értl·kelte úlla111u11k vezet.l·sc is.
n111ik<1r Jll[~gas kitünt:etéslien részc.:.;ített:c. Szeret.te az e1nlH„:rt·ket t;s e!.!í:sz életn1li\·t"1·e!. s~,el'í_;!lve11. hallatlan kit:art:Ú~c.;sal {'>s n1unkabínÍ:si'ia! az lqetE.'t ~zoluálta.
:\lindnyújnnk .k«iit.·]e;-;:-.;l:!.!l' - t'.•:-; ez jelenti Cf!yút:tal etn\{:kc hti.„éueH 1nc,~{;rzt'.·:-.;{"t i.. .:
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