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Dr„ Weszelszky Gyula (1872-1940)
UH. J:lEGEDÜS LA.Hm

Dr. We8zelszlcy Oyufo életrajzáúwn nwyismerkedhetünk egy több gyógyszerésznemzedéket nevelő tanár
müködésével és tudományos n11Diká'lságával. Már
egyetemi hallgatóként a Bu,dapest·i Tudomány Egyetem Kémiai Intézetének gyakornoka volt, ahol később
tanársegéd lett. 1895-ben kitüntetéssel gyógyszerészi,
1899-ben gyógysz:erészvegyész doktori diplomát szerzett. Huszonhat éves korában a gyógyszerészgyakornoki tanfolyam vezető tanára. A magyar radiológia
egyik úttörője. 1910-ben Brüsszelben a 11. Nemzetközi Radiológiai Kongresszuson mutatta be rádiumemanáció-mhőkészülékét. Erről és a hazai hőforrások
vegyelemzéséről számos tanulmánya, könyve }elent
lneg . .1918-ban nevezték ki a Budapesti Tudomány
Egyetem Radiológiai Intézete igazgatójának.
A századfordulón majdnem minden tudományágban a korszerű kutatások hatására sok elmélet,
tétel megváltozott. W. Röntgen és a Curie-házaspár
felfedezései a kémiában, és a fizikában is forradalmat jelentettek. A három üstökös mellett számos
tudós tevékenykedett ezen a téren. Közéjük sorolható dr. Weszelszky Gyula gyógyszerész, egyetemi
magántanár.
Weszel8zky Gyula SzJntinán (Verőce megye) sziHetett 1872. május 10-én. Iskoláit Pécsett végezte és
gyógyszerésznek készült, amihez akkor elégséges
volt a 6 gimnázium. Mint gyógyszerészgyakornok
188D-Wl GfJ!H~l Kálmán póeRi patikájában dolgozott,
ahol ncnm·m1k hivatái-;ának gyakorJ:üi réHzét sajátHottia ni, ha11om a, gyógyHzerÖH7.eti tudorn{tnyok
(~gyí két, a vegytant Ü.;. JN>nölw a lahoratúriumi anali;;';il:l lllt)llctt a kén1iai kéH7.itményck eWálHtásám is
1rwgtanította. Kufa,t,ó mtrnkájához rendelkezésére
flJlt Gf>bcl értékes künyvM,ra,. Weszel8zlcy már gyakornokké1111 kitiint ii11dáHával: az olsó év olteltével
a nyógyi-;zonSt:-:z Egy ld Bizo1.t,ságához pályáz<~tot
11 vu i!.of,L be a Uu::unyu.11 111 áfy(Íii áHa 1 ld1íízött ver-

senyre. 1890-beu els6 díjat nyert a „l\foly principiumon alapszik a térfogatos elemzés", „A grannnrendszabályok", „Az arzén próba", és az „.Emplastrum diachylon simplex és compositum" című
pályázataival. Magas szilitű tanulmányait 1892-ben
közölte a Gyógyszerészi Hetilap [1, 2, 3, 5].
A kitüntetéssel letett gyakornoki vizsga után
Visszatért Gőbel Kálmán patikájába, majd 1893-ban
beiratkozott a Budapesti Tudomány Egyetemre.
Mint egyetemi hallgató, annyira kitűnt szorgalmával, hogy már másodéves korában dr. Lengyel
Béla (1844-1913) egyetemi tanár felvette gyakornoknak a Kémiai Intézetbe. Itt kezdődött az a
szoros barátság, mely élete végéig dr. Ernszt Kálmánhoz* fűzte. A 22 éves W eszelszky társai körében nagy tekintélyre tett szert, és megválasztották
a Gyógyszerészhallgatók Segély-és Önképző Körének ifjusági elnökének.
Gyógyszerészmesteri vizsgáját 1895-ben tette le
kitünő eredménnyel. Dr. Lengyel Béla nyom bnn
tanársegéddé léptette elő, és megbízta a tanszéken
a gyógyszerész- és bölcsészhallgatók laboratóriumi munkájának vezetésével. Emellett részt vett
professzorának a kalcium és stroncium elektrolitikus úton való előállítási kísérleteiben. W eszelszky
[tzért, hogy a kémiai doktori fokozatot megszerezhesse, közben elvégezte a főgimnázium VII-VIU.
osztályát és jelesen letette z érettségit.
„A keszthelyi Hévíz tó termékeinek kémü1i
vfaRgáJata" círn{i di~sz,;, tácjójával 18H8 han kitü ntetéssel doktorált. E ~okezése megjelent :1 TerinéRzettudornányi Közknyben. Ezt köveWen adjunktusi kinevezést nyert a II.Hz Kémiai Intézetben ÚH
irányította a gyógyszerész és bölcsész doktoranduszok munkáját.
18H8--ban ~1 Magyarornzági OyógyszcréHz ]:i.Jgylct Elnöksége felkérte, hogy töltse be dr. OyfJry
l8tván (1861-1D54) professzor megüresedett helyét c:1 Budapesti Gyógyszerészgyakornoki Tanfülyamon, t1hol kémi11i el6adásokat tartott. We8Zel8zky később a tanfolyam vezetője, igazgatója)
]ott, ezt a beosztását negyven éven keresztül,
haláláig megtartotta. Hallg::lt}?i nemcsak. tisztel„
ték, hanem llagyon szerették. 0 is annyira kedvelte tanítványait, hogy a gyógyszeréHzgyakornoki
tanfolyam tanulmányi sétáin mindig részt vett,,
In27. évi disznóföi kiránduláson dr. JJ1ágúcsy Dietz Sándor professzorral van lefényképezve (2. ábra).

,Weszel(:)zky foglalkozott kutató- és gyógyszertári
laboratóriumokban használatos eszközök korszerfi-Hítésével, új felépítésével is. Ezekré51 1905-ben eWadást tartott „Néhány újabb rendszerű gőzlepár
ló készülékről." címen, amit mind a három szak-

1. ábra. TT'cszclszky arcképe

* Dr. Ernszt 1\:cí.l111án (1873-1957) gyógyszerész,
a Kérniai Intézet tanársegéde, később a .Földtani
Intézet főyegyésze.
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.?. 1í!Jra. Tanulmányi, kircíndul1[sun,
Dr. Wesz;els:r,ky (jobbról) Dr. Mágocsy Diez;t Sándor
professwr (balról) líitható

lap ismertetett. Megahpította és szer1rnsztette
(1U06-bttn) a „Gyógyszerészi Folyóirat" -ot rlr.
Deér Endre ( 1865-1938) gyógyszerész védnökségével. A lap els6 szánrn ábrákkal illusztrálva közölte előc:tdásának teljes szövegét [5]. HJl 7-hen
jelent ineg „Chemia-gyógyszerész tankönyv" uímlí
munkája.
Weszelszky Oyula Magyaronizágon az o]i-:;{)k közé
tartozik, akit a rádium, a rádiu1uernanáuió, a röntgensugár, kés6bh az aton1nmg-fizika érdekelte.
Már az IUOO-as évek elején foglalkozott a rádiurnemanáció rnérésénefr, viz8gálatainak finomításával. Elmélete aJapján, matematilmi számításokkal
egyenletet állított fel, melyet átültetett a gyakorlatba és olyan ké8züléket szerkesztett, amivel kitün{5en észlelhette a radióaktív sugárzást. Szellemes módszerének az volt a lényege, hogy az addig
használt nehezen kezelhető, rádium-oldatból nyerhető radon-alfa1 sugárzás helyett összehasonlító,
standard sugármennyiségnek a szilárd rádiurnsó
gammasugárzását alkalmazta. 1910-ben a Brüszszelben tartott második Nemzetközi Radiológiai
Kongresszuson TYeszelszky francia nyelven ismertette elméletét és bemutatta készülékét. Módszere
és készüléke akkor lényeges haladást jelentett a
radiológiában. A készülékből- a budapesti Calderoni cég a Süss Gyár kivitel9zésében - több
európai ország és az Egyesült Allamok is rendelt
[ 2, 3] (.'3. ábra).
JjJlsők között volt, aki a rádióaktív gyógyszerekről és a gyógyításról 1911-ben magyar nyelven jelentetett meg tanulmányt· Budapesten 1912-ben
magántanári képesítést szerzett. Már 1911-ben
elemezte a magyarországi gyóg:;::vizek vegyi ösz8Zetételét és rádiumenmnációját. Igy többek között
megállapította és publikálta a HéYizi-tó, Herkules-fürdő, Balatonfüred,
Rudas-fürdő, Hungária forrás Yizeinek l'adioaktívitását [1, 2, 4 ],
stb. (!.táblázat).

:'?. cíbm W cszelszky rwl iu m c11wnr1ci/J

111.!Srű!.·ó·zúlél:e

Az eb;{) világháború rniatt a BudapeHti Tudo-111ány Egyetemen csal< l H16-haJJ lötm;ítettek Hadio-.lógiai Intézetet. Valójában nelll 11j épületet en10l·tef<, mint külföldön, hanem a kémia-üvegtechnikai
mühelyt aJakították át. Weszel8zlcy pénzügyi ke-retet sem kapott. Még arról Hem történt gond(~Hko
dáH, hogy nz intézetnek legalább rádiu ina, ml1HzereH fel8zcrelé~.;e legyen. W c0zeü1zlcy külföldr{)J Hzerzett rádiu 1not, és a1 méré8ekbez saját készülékét
használta,. Amikor 1 Dl8-ban hivatalosan is kinevezték a ltadiológiai Intézet igazgaitójának, vállalnia kellett az ogyenl{)tlon feltételeket a1 külföldi
egyetemeken mlíköd{) intézmények telje8itményei1. táblrízat
Talált radioaktivitás
10- 0 millicnrie/liter
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1negnevez;ése
Budapest, H rnlasfiml6
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i\fiskolcta polr·n
Bt1\Lqiest, :\lnrgit-sziget
(Egy

súlyban

-----

Hákóvzi forrás
Török forrá~-J
Kossuth L„ forrú::;
i\Iátvás forrá.s
N ag~r fornís
forrás
Herkules-fornis
fonás
Török fonás
--- J st\-áll forrás
- Nádor fornis
- }Iária forrú:,;
-·- l vó forrás
A_ntal fornh;
--- forrás
- hé,~forriÍ.:c'.
-- l\rtézikút
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vel való összehasonlítás kritikáit. „Ezzel a férfias
kiállással, dacos akarattal, mellyel a tudományért
küzdött, -- amikor alig volt remény a sikerre -vívta ki a radiológia terén rr magyar tudományos
világ tiszteletét és elismerését." írta róla dr. Emszt
Kltlmán [2l
We8zelszlcy sikereihez hozzájárult a Királyi
Mílgyar Természettudományi Társulat előrelátása,
amikor már 1917-ben kiadták a „Radioaktivitás" ról sz(J}ó könyvét ( 4. áfm1).
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gondolatnak, hogy megalakuljon az Országos
Vízellátási Tanács, és annak szervezésével az egész
ország jó ivóvízhez juthasson. A Szent IstYán Akadémia 1928-ban rendes tagjává választotta [2, 3].
Mukássága elismeréseként a Révai Nagy Lexi~
kon meghívta szerkesztőjének. Az 1B24-ben kiadott XVI. kötettől kezdve az 1927-ben megjelent
XX. kötetig Weszelszky írta a rádiummal, radio~
lógiával és az atomszerkezettel kapcsolatos fejezeteket.
Egyik alapítója volt a Magyar Oyógyszerésztudományi Társaságnak. 1037-ben tanügyi fötanáesosi címmel tüntették ki.
Dr. W eszel8zlcy Gynla a magyar radiológia egyik
uttöré5je, gyógyszerész-nemzedékek kiváló oktatója súlyos betegség után 1940 junius 20-án hunyt el.
DH. WESZELSZKY GYULA J\JUNKÁI:
l. J\Tily principiumon aln,pszik n, térfogatos elemzés.

Grarnmrendszer,

Arsen-próba,

Empl.

dyaehilon spl.

<"s l~Otnp. Gyógyszen'szi Hetilap. 1D82. 71-102. --- 2.

4. áhm UJ78-ben kiadott A RÁDICJAK'PIVI'l 1 Á8 címJi
könyvének címlapja

A századfordulón alakult meg a „Kis Akadémia"
a haladó gondolkodású egyetemi tanárok, adjunktusok baráti körének társasága, melynek egyik
célkitüzése az volt, hogy népszerű tudományos elő
adásokat tartsanak az érdeklődő tudósok és a nagyközönség számára. W e8zel8zlcy 191 7-ben itt tartott
elsőadást „Radioaktivitás és atomelmélet" címmel,
az akkor még kétkedé~sel fogadott
és ismertette
atomfizikai-kémfai tételeket [6]. Allást foglalt
az új tudományos elmélet mellett, és megmagyarázta az atommag-szerkezet akkor még elméleti síkon
1nozgó felépítését. Ezt 1D25-ben megjelent ,,:Rádium és atomelmélet" tarnLlmányában fejtette ki
béSvebben [2, 4 ].
A Tanácsköztársaság idején, mm. juniusában a
„Gyógyszerész Újság" 14. és 15. Rzámába a „Rádioaktív gyógyszerekről" írt folytatásos, tudományos
cikket [4]. Dolgozatai pémet és francia nyelven iR
megjelentek.
Dr. Weszelszky Gyula a J\fagyarhoni Földtani
Társulat indítványára megalapította a Hidrológiai
Szakosztályt, melynek három ízben volt választott
elnöke. A radiológiával összefüggésben tevékenyen
részt vett az Országos Balneológiai Egyesület
munkájában, megvizsgálta csaknem valamennyi
hőforrásunkat [2, 3]. Egyik elindítója volt annak a

Az Aeetylen vihigításról. Gy. Htp. 18D7. G5~. :3.
A gyógyszer8sz-dC!lüorátusróJ. Gyógyszerf>szi Ertesít,(5.
1897. 577. -- 4. Uj titrimetrilrns módszer a hro1nidok
rnegl-rntárouísárn a joidok és chloridok mellett. Gy.
H tp. 1899. 93., l\f agyar Kémiai Folyóirat. 1900. :n.,
1,'ermészettudoirninyi Trs. Közlönye. 1899. 421., Gy.
Ert. 1900. 457.
5. Eine neue titrirnetrische 13estimrrnmg dfü Bro1nide neben Chloriden und .Todiden.
Ana1ytische Chernie. 1900. -- Ii. Egyeterniink ifjúság
önképzéséhez. Gy. art. 1900. 9. 7. A gyakornpki
tanfolyam újjászervezéséről szóló jelentés. Gy. El'IJ.
1905. 288. --- 8. A kolozsvári gyógyszerész gyakornoki
tanfolyam berendezése. Gyógyszerészi KözlÖ!l.Y 1905.
226. -- 9. Szakoktatásunk 8s jelentősége. Gy. Ert. 1905.
482, 5,02. ·~ 10. A szakiskola fokozásának szükségessége.
Gy. Ert. 1905. 722.
l l. Néhány újabb rendszerfí
gőz és lepárló készülék., Gy. Htp. 1905. 807., Gy. KzL
1905. 811-248, Gy. Ert. 1905. 1002. Gyógyszerészi
Folyóirat. 1906. 9. -- 12. A gyógyszerészi szakiskoláról.
Gy. Htp. 1906. 811. - 13. A rnagyar gyógyszerészegylet
tanügyi bizottságának 1905/6. évi jelentése (dr. Deér
K-vel). 1906. ~97. - 14. A wieni Apoth. Gremium és
az Allgem. Osterreich. Apoth.-Verein tudományos
intézetének t~mulrnányozására felkért bizottság jelentése (dr. Deér, E. Molnár Nándorral). Gy. Htp. 1907.
17. - 15. Könyvismertetés Lengyel Lóránd dr., a vizelet
ehemiai és mikroszkópos vizsgálata. Gy. Frt. 1907.
93. 16. Könyvismertetés Kuttlik S. „Zsebkomrnentár"-jához. Gy. Frt. 17. Than Károly halála.
Gy. Frt. 1908. 81. 18. Könyvismertetés Kazay E.
„Az organikus ehémia alapfogalmai". Gy. F'rt. 1909.
29. -- 19. Könyvismertetés A III. inagyar gyógyszerkönyv. Gy. Frt. 1909. 136. 20. A Rádioaktio átalakulásáról. T. T. Kzl. 1909. 58 7. 21. Ueber die
1-tadioaktiviti.it mit Rüeksicht auf die l~adiotherapie.
Pester 111edici11isch-chirurgische Presse. 1911. Nr. 48
--50. - 22„ A rádióaktivitás méréséről. Magyar Cherniai
Folyóirat. 1911. No. 10. - 23. A keszthelyi Hévíz-tó
t1,rmékeinek che1niai vizsgálata. Ch. frt. 1911. No. 7-:--8.
-- 24. 1\Iegjegyzések a radiu111os gyógyításról. Budapesti Orvosi frjság. 191 l. No. 4 7. - 25. A keszthely--hévízi-tó terrnékei!iek chemiai analysise. Mathematikai
és Természettnd. Ertesítő. 1911. No. 2. ·- 26. A keszthelyi hévíz tó termékeinek cherniai vizsgálata. A Balaton tudományos tanulmányozásának eredn1ényei. e.
rnlí I. kötet, VI. rész függ. 1911. - 27. A rádimn mint
gyógyszer. Gy. Frt. 1912. JT-III. füz. - 28. Rádióaktivitás és atomelmélet. lH. Ch. Frt. 1912. No. 10.-11.
29. Die ::\Iessung der Hadioaktivitat. Pshysikalische
Zeitschrift. 1912. 240-246. 30. Die J\Iessung der
Hadioaktivitat. Calderoni Bp. 1912. - 31. A herkulesfürdői hévfonások ra<lioaktivitásáról. Földtani Közlönv. 1914 . 499. -- 32. A rádium és mezothórium
~~·r;n.~szet~:. T., T. Kzl. 1914. <:~p-cx1:v. Pótfüz; --~~33. Osszef ugges az oldatok suruscge, faJlnelege, feny~
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töró td1l'Lsl:gc ,;k koncZL'Htpl.l·ióju köy,öLL. M CJJ. FrL.
1914. No. 8--10. 34. Uber die Radioaktivitat der
Therrnalquel.l.en des Herkulesbades. Földtani Kzl.
1914. - 35. Uber die Temperaturmessung der Quellengewilsser. Földt. I\.zl. 1918. Ko. 7-9. 3G. A rádiuu1ernanacz10 rnennyileges meghatározásáról. M. Ch.
F'rt. 1916. No. 10. 37. Az ásványos vizek rádió·
aktivitásáról. }\f. Ch. Frt. 1917. No. 8-10. - 38. A rádióaktivitás 1VI. Ch. Frt. XXIII. évf. melléklete. 1917
39. A forrásvizek hőmérsékletének méréséről.
Föld. Kzl. 1918. No. 7-9. - 40. A budapesti Hungária
forrás rádióaktivitása. Hidrológiai Közlöny. 192G.
(1924-25. évi egyes. kötet.). - 41. Ein Verfahren zur
exakten Bestimmung der Hadiurnem;urntion. Phys.
Ztft. 1927. 757-761. - 42. A juvenilis vizekről. Hidr.
Kzl. 1927. (1924--26. évi köt.) - 43. Die Che1nischen
\Prhaltnisse cler 1_3.udapester Mineralquellen. Hidr.
I{y,l. 1928. 44-. Fber die Frage der Existenz von
„l\f ezo"-Produktt>n in der Actinimn-Zerfallsreih e. Zeitsd1rift für anorganische und allgem. Chernie. 1928. H.
1---:3. 45. A budap<:>sti Hungária-forrás vize hfSrnérS('-klPthwk vr~lt.9zEísáról. Hiclr. Kzl. 1929. (1927-28.
kiit . ) 4G. l!lwr clie Temperaturveranderu ng des
'Vassers dtT Budapester H 1mgaria-Quelle. Hidr. Kzl.
JD29. (1927-28). -- 4 7. Sness és Gautier elméleMnek
1~.ony,eJnmwiája. JJidr. Kzl. 1930. (IX. 1929.) 48.
C lwr die konsequenzen der Theorie von Suess und
Uautier . Hidr. Kzl. 1930. - 49. A balatonfüredi szénsav as fornisok rá,dióaktivitásáról. --- Über die Radioaktivitiit dcr Si'i,nerlinge von Balatonfüred. Hdr. Kzl.
l 9:H. ---- 50. A budapesti Jtudasfürdő körül fakadó
liövforrások rádióaktivitásáról. Hidr. Kzl. 1932. -~ 51.
\Veszelszky Gyula elnök megnyitó beszéde a Magyarh<rni FöldLani Társ11lat H idrnlógiai Szakosy,tálya J 934.
r'\vi jm1wí.1· h{J 24-<'n tn,rtoLt évzán'i iil<'sön. H idr. J(y,J.

1D:~:L

l IU>l)/\LOM

J. /\ enycrcs Á r;ncs. Magyar ];~letraj zi Lexikon J 1.
ki)LeL, J044. o. B1ul1q)e8t, Akad(.1niai ]\iadó (1%4). -2. IC111szt ]( ál111án dr. · 'Vnsz<dRy,ky Gyula enilc'kezete.
11 idrolJiológiai ]\_özlernények XX. kötet, BudaJWRt
(1 fJ40).-:i. fi~ébcr /)e~s<5dr.: W ~sze.l~z-~l~y Gy,ula etnlék~w;;~.te
1\I agyal' Gy ogyRzt1resztudornany1 Jar·sat-mg _f1JJ"tes1t0Je.
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Il () Xll~H!lH;C!(UM aHamr:3C BeHrepc101x TCI1.Jl0Bh1X
HCTOqHJU(OB ony6mmonan MHOrO pa60T, KHiff. B 1918 roAY cTa.n rrporfleccopoM ymrnepcirreTa . TaICme B 1918 ro,LJ,y
Ha:maqmrn ero l~IIpeKTopoM ViHcnITyra PaI(Horror·11n Ey:'Hüi'\l

JlJlntIUTCi<oro YmrnepcuTeTa

Dr. L. Heg e d ü s: Dr. Gyula Weszelszky ( 18721940)
The biography of Dr. Gy. ·weszelszky reveals the
work of a teacher of nuffterous generations of pharmacists and his scientific activities. Alreadv in his university study period, he becarne a unior ;nernber of the
teaching staff of the Institute of Chernistry of the Budapest University, later a professors's assistant. In 1895
he graduated as a pharrnacist vvith distinctin, in
1899 he received the degree of Doctor of Pharmac.\
and Chemistry. In his 2Gth year, Dr. Weszelszky became
leading professor of the School of Phannacy Apprentices. A pioneer of radiology in Hungary, in the Ilnd
International Congress of Radiology, he presented
apparatus for the ineasurement of radimn en:ianation.
On this subject and on the chernical analysis of Llw
Jiungarian therrnal springs, he published nurnerous
studies and a book. ln l D18 he was appointed to Director of the Instit.11 Le of H.adio]ogy of tlw Budn.p<·sL
University.
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Die LebenslrnsdH·ei bung von ])r. <lyula WeszelRzk:y
s teli L clie Leistungun eines rnehr·ere A potJiekergenerat.ionen erziehenden Professors und snine wissenschnüliche Tiitigkeit dar. Schon als ein Uni veri tiitstmfon L
war er Praktikant des chernischen Lnstituts der Budu.pestm· UniversiLiit dfü· vVissonschaftnn, wo er spi'ü.er
zurn UniversitiitsaksisLent, f\J'Irnrnit wunle. ln 189G
erhielt er das J)iplo111 des Phnrtrrnzie-Magist,Ms 1md
in 1899 das 1 liplom des 1 )okt;ors <for Phar·11111,:1,ie rn11 l
Chemie, beide mit Ausz<~idlllung. ln seinmn :W. Lubesjalir war e1· snhon Lnhl'nr und Lnit,<•r d<>s L<>l1rg11ngs
fiir Pha1·rnaúe-PrakLilrn11L n11. J1:r wa.r ain Pionit'r dnr
1rngarisdien Hndiologin. Er d<•111011st,riurt.1' snin J\fossapparat fiir ltadi1111H>11ia.1mLio11 in IHJO in Brl!~std,
arn TI. l 11LernaLionalo11 l\ongrnss d<'I' Hadiologie. l) IH~I'
dim;en A pparat. 11 nd ii bnr diu A nalyke dnr ni1iliei1 nisdH~ll
TherrnaJquclJen sehrieb er y,alilrnid1u ~Ludit'll, l1zw.
Bi.iehe1-. ln IDJ8 ww·dn nr './,11111 l>indd,or 1h~::; lnsLit11ts
fii!' Hadiologi1~ dnr· B11d1qa~st1~1 l lnivursit~ü dei· \VissenSi~haften 1w11n1111f..
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I(panrnií fJ11orpafjHllI 1\-pa flm.rra Bccc11crrn Mom:eM
o:maKOMHTbC51 npcno)~anaTCJ1hCI(()IÍ 11 I!Jy•rnoií ,TJ,C51TCJlhJIOCTbJO

IIpCllO)(aBaTC.Jl}I

BOCllll'l'afllllCI'O IICCl(OJJhJ(() ll0l(O-

J1CJ!Ifll <fiapJY1au.enTOB.. Y>1<c 1za1<: nparcn11<:aHT fJ1irn YJJ.OCTOCII
nepnoiI npel\urn I<OHI<ypca P0)1nurn. Gyt\YYH CTYl\CHTOM
OhIJI Ha3Ha'1eH rrpaI<THl(aHTOM B HHCTllTYT XHMHH fJy;~a
I!ClllTCl(űfO YmrnepCHTe'ra npofjieccopoM Be.na JieH;~eJJ,
r;~e D03)l{C CTaJJ accHCTCHTOM. B 1895 ro;~y DOJIYYHJI ll,HflJlüM qiapMau,eBTa e Harpa):l.Oll, B 1899 I'Ol~Y )JJin.JIOM cfiapMaqenTa-XHl\UIKa. B 5y):l.anewre y>i<e B 26-JICTHCM nospacTe
nan Be):l.yI.QHM npeno):l.anaTerreM J<ypcoB ):l..IT5I <l>apMau,en'ron-Dpai<Tim:aHTOB. ÜH 6bIJ1 OJI,HHM H3 flHOHepoB BCHrepCI<OH pa):l.HOJiormL B 5p10cces1e n 1910 rOAY Ha XI. Me>I<AYHapo):l.HOM I{oHrpecce Pam10J10nrn e ycnexoM npe;~
cTaBII.JI np11flop /(.JJ5I W3Mepem151 Il3.JJY'ICHI151 pamrn. 06

J 1~n ln ldogn1Jin du n-ro 0,111ila ll't'..~·;:,ds:::l.y tmi povas
interkonaLigi k1111 J;t, agudo kaj s<~Í<"Jlea Iahuro de p111ft·sm·o ed11ka.11La 1111dt.ajn l'an111wiist.u-gt•1wra<~iojn ... Jani
kiel 1miver:-;iLaLa studnnLo li <·st.is pr<1lzt.ik11,nt,o dA l\<-"rnia

l nsLituLo de la HudapcNLa ~cie11ca lJ ui vnrsit.a.t.o, kin
li farigik pH pokte profosor-asikLanLo. J1~n Ja,, jaru l 8~JG
1i akiris far1nadistan diplorno11 kuu cfü;t;igno, lrnj ('ll
18!)f) li rieevis fo.rrnaciistnn-kemiista n dokLoran <liplo1non. J~n sitt 2G-jan1 ago li ja.111 t~st;i::; gvidanta profesoru
de la Harmaciisto-praktika nta J(urso. Li esLis w111 d
la pioniroj de la hungara radiologio. l•J11 la jaro 19 ]()
en Bn1selo, dum la Jl-a Internaeia Hadiologia Kongreso
li prezentis sian radimne1nanacio-n1ez urinstru1nenton.
Pri tio kaj pri la kemia analizado de la hungaraj termo-fontoj li aperigis plurajn studojn kaj librojn. En
la jaro 1918 oni nomurnis lin direktora de Hadiologia,
Instituto de la BudapeAta ~cic,1wa TJniversitato.
-
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