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Laf'llllk július· augus=lusi s=á11uínak 43.J. olclalún riil'id hirhe11 endéke:liink 111eg
Vú111os.\y Zo/1ú11 pnd"ess:or e111/Cktáhlc{iá11ak 1998. július 5-i a1'a/úsár(í/. A: aláhhiakhan kú:6{iiik a::: aFa/Úson ellzo11g=ot1 enilékhes=éd s:iivegJt.

Tisztelt \lúnu>ssy Csa!úd, l lölgyeiin és l.lrain1!
E11ilék1áhlút ara/funk Vá111os.\y Zo/!án f!r<d"ess::,ur cg}'kuri luklu.:Zré11 s=iiletésl;lllI.: 130. (;S hofú!ának 45. é1ji:.Jrd11/r!;á11. tvlint a szak111új{1t. a f~irn1ako!ögiút 1nüvellí ut(ldok egyikének, neke111 jutott az a 111egtiszteltetés. hogy
éh.:tLTiiL nagyobb sllllyal szakinai 111unkússúgún'd 1nege1nlékezzek az e1n!éktúhla avatúsa ~i!kalrn:'lh("JI. [\·Jindenek
eléítt öszinte elisn1eréssel ath'lzon1 azoknak, akik a vúros
történelini hag,yo111únyait úpolva. kezde111ényezték az L'll1lékt{1hla !élesítését.
Lcú11y/á/11 tr'irténclnn;hcn 111i11tÍL'll bi:o1111yol J "cin1us.1y
loltá11 o::,

egyik legkicn1elkedúhh. 11c11i:etkli:::i hirz'í s:::cnu'-

(rislíg. Leá11y/úlu11 s:::ii!etcll / 868-/1(111. t;s I 891-/icn. hu-

szonhúron1 éves korúban /Juclo11csrc11 nyeri nJTosi d1jiloJ(ét év helgyógyúszati és szülészeti kalandozús utún
a Ciyógyszertani Intézetben egyeteini ianúrsegéddé nevezték ki és a gy(igyszertan 1nuradt élete \·l:géig igazi hivat{is<.L Eln1életi fClkészültségéhez rneghatúruzóan júruh
hozzú kül Hildi léllllllinúnyl!tja a strasshurgi és a rrL·iburgi
egycte1ncke11. ahol 111{1r akkor ú!latkisérletekhen próhú!tc'1k
igazolni a L1nnako!ógiai hatúsokat. Ennek a tanu!111únyútnuk \\111 tula_idoníthat«1. hogy Vón1nssy /o!tc'1n itthnn is
n1u11kúja stJrún a bizonyítúst tartntta elsiidleges tt>ladatúnak és így lett a kísérletes fr1n11akoll1gi;_1 111egalapít(1ja hazúnkhan. l <J05-bcn adjunktus lett a pesti ( iyógyszcrt~ini
Intézetben, rnajd 19!-1-hi.:n a Ciyógyszcrisn1ercti és l\léregtani Tanszékre nyilvúno.s re11dkh·üli ta11~·11"r{1 ne\·ezték
ki. Ezt kiivetöen sz~1k1nai c!lírncnete!e. k<irricrjL· 1nég jobban íl:lgyorsu[L Egy év n1l!l\'a ~1 pl'sti ( iy<\~y:;/.crl~ini lnt(·zet rendes tanúra lett. 19.:2.0-tó! pedig ~tz intézel ig~1zga[(·1jú\·ú nevezték ki. J·:uó! J{1gv;.1 a Budapesti ( lr\'\isi !l1ku!túson () tanította !~1n11akológiúra az ur\·us- és gy(1gyszerészha!lgcll(·1k~H. A .f!y(i.iz.1·s:cr1.;s::,i hi1·urásho: 1·u/(i s:oros k/i1úd1..-;.\'l;f 11111ru(io u::: is. ho,!!y u fi." ;\/o,':!..\'(/l' (1:riig.rs:cr!Ji11yr
j/is::,crk1..-'.\·::,((yc 1·0/t. A ,!!._\'Óf.!.)"'·:::cr<;s:hul/go!1ik 11k1urúsiír.
kiihi11/isc11 s::,li·iigyL;llek tckinlcrtc. li'ih/i jiotoi g,ni,':!.ys:::c/'(;.';::: k.1.;s:::itclh' di/JÍOIJ/llllllllilíi{icír, 1·u.':!.y s:::ukdolgu:::atrif ini11yitúsú1·0/ (;S nyerte cl o di11!0111<Íf 1·og.r u dokfol'ij(1ko::,olof. ,\ szakd(1[gnzatok vúltnz~!los 1én1:1j;1 cgyénelrnüc11
Vc'!tnossy Zo!tún szé!i.:skiirli tudo111{1nyus érdekllidé~;ét és
is111eretl'.it hizonyitj;_i.
Ncvl:hez lliz(idik az e[sii originúli:; 111c1gy;1r gy<'igyszl'r.
a 11henol11h10/cin. akkori gyúri !le\'t.':11 Purg(1 ne\'Ü hashajH,1 fell'cdezése. a111it ! 902-hcn ii11kisérli.:tckbc1i li.:de1etl
l'c!. :'\ \'együlct alkal111c1s dózisb;.111 111~·iig az egyiL l•.:gl;;i\'~·1kibh hashajtó ..'\ ft:lredczés knrs?.akus je!ent{isCgét rnut:.1t,ia. hogy a g;..'ógyszert szúrnos orszúghan. klit:tllk az Egyesült ;\l!a111ukhan is rnúig hasznú!jc'ik. ;\ Purgo sikere 1'1.:Zctett oda. hogy \ 1{unossy Zo!tún fényképe bekerült a hrouk111á1.

lyni egyik gyógyszcrgyúr (EXJAX) lcgjclcntösebb fcltalúlók képeit örzö galériújúba.
K.utatúsai a kísérletes fr1nnakológia terén rnai szcn1n1cl is korszcrü irúnyban folytak. tVlúr akkor a inüj 111éregtelcnítö ro!:yan1ataival foglalkozott, elsc'\sorhan az óplun1
alkaloidok n1éregtclenitését vizsgúlta. l'Vlint a inércgtan
tudósa J'ontos laboratóriurni rnódszereket clnlgozntt ki a
törvényszéki orvostan szcn1pontjúhól is fontos é:-; divatos
rnérf?ek ki1nutatúsúra az clhaltakhúl.
I::lcténck egyik lcg/i1ntosahh cscnuínyc 1·0/1. cllnikor
192 3~han o::: ()rvosi 1-leíilop jii's::,crke.\·::,11y!h'é ncve:íl;k ki
ú.1· e:/ u jio1kcit/1 1944-ig hc is 1i"ift/i1tc. 1\ fúszerkesztiíi
n1cgbízatús révén f'eln1érhetctlen lchcti1ségek hirtokúb~1
,iutott, az akkor n1úr érett korban lévlí, nagy tapasztalatokkal rcnde!kezö, invenckizus tudós. 1\ j\:Jarkusovszky últal
alapito!t (Jrvosi 1 letilap a szakn1a 1nind111úig legnevesebb
111agyar nyelvü folyóirata. n1clyct idegen nyelvü összefoglal('lival \1 ~·1n1ossy nernzetküzi jelentúségüvé L'l11Clt. Szúrnos küzle111én,;-'e jelent 111eg a lapban. Kie111clkedii tudo1n~inyos és tudon1úny-szcrvez(i 1nunkc'1ssúgút elisn1crve
] 1J]O~hon u Jfugyur lftdonui11yos .·1kcuh;11lia lc1·c/c::,rl fagjú1·cí 1·,ilus:::toltu. n1c~r11ck 19-19-ig o /agjo 1·0/1 . .·/::, okkori
s:::(1wi·.,·lig('.\' 110/ítikoi úra111/utok j(Jf1·1ú11 / 1).:/<J-hcn l/ll;Í~
tú11ytala11u/ 1ncgs::,iintc1ték a tag.wígú!. onli 111i11dc11 hi:01111yo/ sok gy6trl'/11u:s 11a1101 uku:::ul! o::, okkor 111úr idús
111dás11ok. Nén1i elégtételt jelentett. hogy rnég életében tancicskozó taggú újrav~ilasztott~'ü,: a kizcirús ut{ui. S:::c111élyiSL;gL:11ck 111do111ú11_\'0S clkr'itclc:::1..'l!S1..;g(;/"t' 1110/. hogy /IJ5::.fic11, S./ L;\'CS korúho11. t',i!Y Li1·1·c/ o hoftifo e/Úti. IJ/l;g 1·0/f

cn:f<'. 11111hicir~io u1To. hogy o::: okk(lri 1ní11/isih;si rcnds:::er

cf.1·1) ÍL:/!C.Y(ú°l;l. u ku11didút11si ji1ko:::u101 111cgs::,crc::::c. .·/:::
.·lko~h;1niiih(í/ rr'irh.;1!1 11u;/1únytulo11 ki:úrcisu,

(/: c111io1t

oku:::olf llU'.!!/Jl'Úháltutúsok 111ii1lf rús::,o/gdlt o::, l!friduk hocsá1uflkL;/"(;.\.L;rc. /-lu //Cili is oku:r!fa. dc 111i11f o::, csl'lllényck

i.,. 111cn'ife e::: 1 o 111cgkli1 ·e ll;s !. 111 int .fii n1 u tkol< ig us. t a11s:1.;kt :11 ck 1·c:cfl;,,.l;he11 lfí<Ít(fa c;s 111i11t o::: .-lkadú111iu rendes togfu. (;// is 111egtcs::,cn1.

\\1111ossy Zoli/in ll.'1.ics 01etet élt. Csalúdjún és a szakki1·ü! LcúnyLilu jelentette szúrnc'n«.l azt az egyetk·n
helyet. ~1hul tltlhnn érez!"' 111:.:góL ahol ncrn szún101la az
idií r11úlúsút. Szúinus külföldi útja, tapasztalata se1n ll:!cdlette \'L'le Leúny!~llu :;zépségét. l\t·ir édesapja, \ 1 únit1ss:
!\!ihóly is itt lakott. aki a Lónyay utcai Reforn1útus (lin111c·1ziun1 igazgat(1jaként nyugdi.iazúsa u1ún Leóny!ülu egyik
L'!s(i hetelepü!i1jénck tekinthetö. i\·lai szc111111el irigylésre
1néltt'i. hogy a professzornak vtilt ide.le és energiúja arra,
hugy annyi !'0!ck0ppen szívén \'Ísc!,ic Leúnyfrllu sorsót.
[,okú!patrióta volt a szó !cgnen1cschh Crte[111éhcn. Ne111~
csctL \'ú111ossy Zoltún i:rezte Lc{1nyfr1lut inagúénak. dc a
vúrn,:.; is hüségcs volt huzzú. Ennek tula,idonítható. hogy
n1~\ió11
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fia nc\'ét kapta a régi hajóá!lon1ást övczü tér, a jiáét. aki
/ <J 2 J-hen a Sopronért .fó(vó harcban kapott halálos sérii-

/Jsr és akinek elves::tCsCI s:::iilei sohasenz tudták kiheverni.
l losszan folytathatnú1n az érdcn1ck, az cn1bcri értékek
!Clsorolúsút. Vú1nossy Zoltún gazdag élete n1ódot adna erre. Így tagja volt az Igazságügyi Orvosi, a I(özcgészségügyi ·1~1núcsnak, az Országos Balneológiai Egyesületnek
és két éven út a Pesti Orvoskar dékónja volt. Érdcn1ci
azonban talún legszebben és lcgn1éltányosabhan az Orvosi l !ctilap 1954-cs szún1úhan, a róla szóló gyás~jclcntés

bcn olvashatók:
.,Dccc111bcr 26-án, hosszú szenvedés után, 85 éves korúhan elhunyt Vún1ossy Zoltún dr. a Budapc:-;ti Egyctc1n

(iyógyszcrtan ·1~1nszékénck nyugal1nazott professzora, az
orvostudornúnyok kandidátusa, a t\!lagyar ·rudon1ónyos
\kadén1ia tancícskozó tagja. az ()rvosi 1!ctilap föszcrkcszti'ijc.
\ 1 úrnossy kic111clkcdö alakja volt a két vilúghúború közötti tanúr ncinzcdéknck, Lcnhossek t\!1ihú!y, Budai Kól1nún. J(orúnyi Súndor konúrsa volt. Egyénisége, clöadúsai
n1Cly bcnyon1úst kcltcttck inindcnkihcn. ivlint clöadú cgzakL dc an1c!lclt színes és fáradhatatlan. nlint cenzor szigorú. dc bcfolyáso!hatatlanu[ tárgyilagos, n1int tudós
nc111zctküzi visZOll)'latban is isrncrt. 1nint cn1bcr a végtc1
•
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lcnségig szerény és igénytelen. Egykori tanítványával,
t\!lansfcld Gézával írt és hét kiadúst n1cgért könyve sok
orvos-gcncrúciónak volt nélkülözhetetlen tankönyve.
Szerteágazó tevékenységének egyik kin1agaslú n1ozzanata volt, an1ikor átvette az Orvosi I-Ietila.p szerkesztését. I<.itartó niunkúval elénc, hogy az Orvosi 1-lctilap nen1csak hazai, dc külföldi viszonylatban is jelentös tudon1ányos orgúnumn1ú fcjlödött. Fanatikusa volt a rnagyar
nyelv tisztaságúnak és írásaiban lankadatlanul törekedett
is erre.
Vá111ossy tanító 111cstere volt sok orvosne1nzcdéknck a
szó legncn1cscbb értcln1ébcn. Puritán alakját, cn1lékét kegyelettel örzik 111cg tanítványai, 1nunkatúrsai. olvasói."
Ezt tesszük 111i is, 45 év 1núltún a gyúszjclenté.s 1ncgjclcnését követően. Az évszúzad nagy 111agyar orvosnc1nzcdékénck egyik lcgkicn1elkcdübh szcn1élyiségc született
és élt Lcúnyfrilun. 1\ város lakossága rnéltán e111!ékczik rú,
a Scn1111chvcis Orvo.studo111únyi Egycten1111cl egylitt, ahol
dolgozott, és a i\ lagyar 'I'udon1ún:yos Akadén1iüva! közösen, ahol sok 111éltányta!ansúg érte. '!Ckintsük c111!ékét sajútjuknak.
1

K . ivJ a g. y a r: 1l/e111orial

t~(pnd:

Zoltán Vti1110S.\)'

Sc111111c/1rcis ()r1·ost11clonuínyi Egyetcn1. G)·ágys=erhutústani !ntl;=et, Budapest. 1Vagy1·árad tér./.
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