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:Jl. óvfol_y1t1n 1987. j1'1níH,.; 

E1n:1léktáb!a av!:1tás és e:&r;r.lékülés fvíozso21yi SáJnilor 
tize,!]Jz évfo1•c1ulój~in. 

.:-\ 0cJJ1 ll1t..~hrcis ( )rYo:-:l ud( >111ú11 \'i Eu\·et L'111 
c:v(„Jfr\'i-!Zl'l'<':.-:ztud()liJÚ!l\'i I\ara. a :\·I;lj!\'<lt' ·(';\.(,IJ'!\'-. ~- . . ... 
szeré.szeti rJ'úr;.;as:ÍU l'.,-; a t)f)'!'.E (;\-(.l!!\'SZPrl•.-:zt~ti Jn
tézetc l 08G. tlo\·e'iulH·r ~ü-án kii.zü~. n~ndezvénvl'n 
enilékczett 1neg dr. Jio::sonyi ,')'á1ulor 1Jroit>.'-iszo1:rc'JI. 

.~\z errvetenl (}v('1uyszen..iszeti lntózt>ll'.hen dr. Zo
lai Í\·Ú;~.;fy a C~y(~g}~H-zerésztndoinúnyi I\.ar (k~J.:únjn 
felavatta _.:l/ada.ras8.lf lra1ter sz(ibrúsziníivl;sz alkri
tását. ainelvct 'i.\Tozi-ionvi Ránd(l!' eitilékén(•k ti:-:zte
lete jelképe.ként dr. Iúic.: /.-;/rrí11 ('gyetl'.llli tanúr. a 
(}yc'igy;.;zcré:;zeti [ntézL·t igazgnt/ija \·ett út 11H.\~.'<·ir
Z<~:--;re .. -\ jelenlév{ík. a <·sabí.d <;s az egyk()ri pú[y;t
túrsak. htuÍt\·únvok 11e\·éheu helvezt-<~!i: ('1 a l.:P.Q'VL'-
let és a n1e~enilLÚ\ezés \·irú.!:!ait. · · 

T>r. ':\l()ZSlltJVi S{1ndor 1K.S!f. 111Úr«it1:-: J:)-c':n :--zlilc-
t eí t l\ <l\ lark ú Lon. (; \'(,1!,!\„:.:zeré;-;zi ok le\·e!et l \l l 1-lien 
tiyc·rt n l1udttpl·sti ~!',ndo111ú11:-'t',2',Velc.·111e11. 111ajd 
n1eg.c;zerezh~ :1 gyr'Jgysz(_~rész dr,kti-11·í ké11esílt~.-:t i:-:. 
l ~! l \J-lic.•n a ] lí lZ:·;qn.\~i 'J'udou1úny(',[!:,\'{'teu1un orv( 1:-:

d( 1k t{ JJTÚ :LV<lt túk. 1 !1:)-!-l ie11 l\·stt:n euvet ctui 111n
gú11Ltnúri k6pl~.-.;ítést. ;;zerzett. _-\z Egyc:-t~1ui (Jyúgy~ 
;.:zert<Ír vezetJí ti:-;ztét l '.1~~-1-hen. a2 euvet.l'!lli tauúri 
kinevezc:.-:t: l \J.tn-hc·11 kapLl n1Pg. J ll-,!Ú-b'il a kii!ün
\·úl t ( }y('J.:fy,...;zeré:-;zet i L11 t:ézet vezet <'ije. 1 \!;)G-t <'il 
IUG~-i<! a lH\'!!alakult'i ()\•(')g:vszen;:-:zi J\:ar c!st·; d(;
kúnja.'- atnel_~~- t iszt:;;é!!c:t '1·1.\·11,~a!ornha\·(111ulú:-:úi~· 
látta cd. 

S()ko!dalú tevcikuuysége HH_d!ett tagja \·olt. :-;zú
!itlt:-i szak111ni bizuttstig1utk, az i\i'J'.-\. i(é1niai 1'11do
r11ún_y·ok ()sztúl:/a (}r~:igvszeré:-;zeti J3izott.sÚQ:Ú11ak, 
ctZ JD'r'I.1 (_;lvi'.1[.!yszeré~zet~i és (lVÚ[!\'SZCl'kÜJl\~\-j -f-~i
zott~{u1ánnk t'~;1-úhbú az A<~ta I;h,~Í~rnacenti(:il .IJ.n11-
0:::<tl'if'a' -~~zerkeszh'I . Bizotts,úgúnak. :·\1<\P,Í~~l t-n17ja 
\·o]!. a .Ha'.!\'<1l' C1vo:!y.-:zt•resztudonHt11v1 l aro;asau
naJ.:. ;\~ev(S·1;ez f(i:;,(í~lÍk <1 ()yr.Juv.szeré~o.;zi I\fúzunin 
n1egnlr1pitúsa is. l~gész ó\eté·;1 t0' kiLi.l'i('ian \·égzptt 
sz(~!es kürlí !llttnkúfrí.val --- l\l7U-han hc1!.;ii\-etJ.:eze1t 
!udúlúig 1lll.2)'1lH~riökhcn ltozz:Ljúrnlt a kor,..;z1_~n·i 
hazai g-v(').2vszcrészct n1errtere111lésölu~z. 

A.z (';11\é,klúhla fe!<lVa'fúsút ki>vet{;en !-:criili ;-;(1r 

dr. ~\~i/.·1J/ic8 Í\~(Írnly e. egyct.eiui tanár, n ..\Ia~yar 
(;\-(,!!,!VSZü!'észct-i rI'ÚrsaSÚU einiJkc elniikk~tt~\·e\ il 

t1;-d<~1i1ú11\·r1s iilésre. ;lltH:l
0

\'nck tnc~.01rit1'1 ekíndú:-;:li 
dr. 7.alai Í\:.úrob; tartotta ,:_lI.oz.;;;on);i 8úndor L'_2'\'t'tf·-
nti tanúr é:.,; dél~úu" eínuncl (lfísd l~ülön). · 

.A ki.ivetkcz(:i eliíadúst dr. !Cedvessy (/piirrt/I 11r(1-
f'es;-;znr t.artotLL „~í\1dun1Ü11\'os kutatúsd ercdtuc;
nyek n Renu11ehvcls ()rvo~tndo111únyi .E_uyeten1 
Civ1.'1uvszt·n~szPti r11t<:z<.•f,e:;ben I\J~lo é~~ J\Hi!J J:,:iiziJtt' 
('Í;iu'llel. 

JI:lti;ulíisa lleYezet(í ró::;zé\1e11 111eu;vilú2it(1tl<l n 
('ín1ben foglcdt- t6111a ind(lk()ltsúgíÍL, 1n.1(í (}s l\lí\(I 
kiizi5t t az Int (:zet lieu 'L\f1Jzsun yi professzor \·czet Ö:-;\'.·~ 
-.·el l-:ülti11ii;;e11 en:dn1é11ve:-: ki1Lth'inH1nka !'oh·t . 
.I~n11ek 11kit <lZ. Ji, J;lY I\fozs;Hl_\'Í j(') SZPI'\"l'Z{Í U!llll kú ~·;i I 
!lH:0:tere1ntettc u tndoinúnvos kutatú::; tár.\Ivi ü:\t{:
tck~it é:::; a 1na.!4yar gy(')gys~erészi túrH<tdal(·;·;n jek•n
tJís ;;e~ítséí_(óvul a lTögye~; J~~ndr1.; utcai épülothe11 a:?. 
r !l l-Óz;_,t, !ll{_:~f:!í'L' [eJ{) her~;H lezést ÓS fri]SZl'l'üh\s(' ka[ 1ot t. 



_.\. tén1u.vúlasztás nuí.sik oka az, hogy abban az idő
ben i\Iozsonyi professzor mellett Kedvessy György 
1nár ne1ncsak részese, ha.nern irán,yítója is volt nz 
T ntézetbcn folyó kutatómunka egy részének. 

A fojlűdé:; jól felmérhető az egyetemi doktori ér
tekezések sz{unának és színvonalának e111elkeclésé
veL l\lozsonyi professzor 1.uegkívánta és kellően 
segítette Ü:; intézeti 1nunkatársainak tudo1nányus 
tnunkássúgú.t. és erről a hetenként tartott intézeti 
referáló üléseken be kellett számolniuk. A jelentő
sebb eredményekriil a 1\Iagyar Gyógyszerésztndo
n1ú-nyi rrún~asúg eliiadúnlésein rnár a 40-es évek 
elején iH hesz{unoltak. A„z egyete1ni doktori disszer
túc:iúk kidnlgozúsa neincsak az intézeti tagok szá-
1uúra vált lehet('í\-é, hanc1n tühh kiilsú kolléga is be
járhatott és dolg(izh<Lt()tt. az 111tézet l11horalt'lri11-
1naiha11. --'\ szóban lóv<'í id(í alatt a g)'(.Jl;}'SZerész
kctri intézetckbe11 DU disszertúciú keriilt henyújtús
ra. ebhől •!7 tnunka a C~yÚ!!Yf-'Zeré;.;zeti Jnt:ézetht'n 
kéSzült. ]~zekre jelle1nz{í. \·f~ft <l gyakorlatias jellt'g 
és fr')ként I\Iozsonyi proICssznr intenl:iója nh1.pjú11 ;l 
galenikun1ok, kiiliinüsen a. nüvényi kivonatok elfí
Allításúval foglalkuztak. J(eclves;y Gyürg:v kezde
n1ényezésére pedig szúu10;:; clisszertáciú ü)gl<t.lko
zott a gyógyszerannlitikáva-1. Foglalkoztak a gale-
11ikn1nok hatúanyagbtrt.aln1únak kvantitatív vizi-i
gálatiÍLval és az akkor (l!"l-L0-44) í1jszeríi té111aké11t 
szubli111áei<'in alapult') 1nikro:u1alízissel, kapillár
fluorcszce118z a11alízis~el. va-lu.1nint !!:VÓQ:yszerké
szítrnénvek staliilitéÍ.Ni vizsg{datúval i~." ..:-\-·háborús 
évekber~ hiányz(Í gylígysze;-:alapanyagok pótlúsa. is 
feladata. volt néhúnv di.:-:Hzertácil>nnk .. ~\ 40-es évek 
elején 1negkezdték <~ hazai pnhlikúciók 1nellet:t kii!~ 
füleli, főleg 11é11H:t, dL~ t:sehszlcivúk és j t!guszlú v f(J!yú
i ratnk han is a dolr;ozat1Jk kiizlését:.. J2;y kctpcsolat 
létesült kiilföldi inlé.zelekkel és szake~iberekkel. 

.'\ húhorú és az azt kö\·eü'í évek isu1ert uchéz:-;ég:ei 
ni iatt ldi l fiildi n t-azú:::ok. konfereneüí.kon részvé'tel 
1H:n1 volt lc~hetséges. A.z elslJ sznk1na.i utat 1H:J7-hen 
Berlinhe11 re-ndl:iett- konferenciára tették, ahol 1\fo
isonyi pnifess:zor t;s -1\:edvess.v C_"fyürgy tartott eUJ
adásokat. Ezt. ki\\·pt{ít\ll a szalunai ub1zúsok <~s kiil
fii\di n1eghí\·ú:-:ok, f•h'i<1dúsok !lH'g'tnrtú::-:a rnndsze
ress6 \-{dt. 

}Iuzsonyi jJl'!JÜ.'SSZ(JJ' és nóhúny iutézot.i !lH1td-:.<L
t{1rsa cliíad('d-:.(·ut 111c'1r a -!0-es évek elején r('.SZt vett 
a ':\Ingyar fi .\'('.1,!Iy.szerészt.ndo1111.lnyi r.rúr;:.:;tsúg to
v::í.hhkópz\í Ln1l~ilynn1ain . .-.\z J,'i-18-;u; F-:znhn(lt:i!í.g
harc c·ente11úrit11ná11ak 111egiin11eplése egyhetf'.;.; 
sznkrnai pr<H.(ranl!na.I l\Io2sonyi l':lúnclur ér<1en1e 
volt. l!Jzulún '"flíként az intézeti tagok küzren1úkii
désé\·e[ továbhképzés eólj<ival iiilyaruatosan ún. 
(~y('ig.vszeré8z NapukaL rendeztek. ~-\z intéz1né11.1.rcs 
t<i\·úhhk('>pzí;:-: szerv<:Zí;_~()t. ezt J.:«~vntJ)e-11 a 8zalszpr-

vezet vette át, de ehhez is az Intézet adta a legtühh 
előadót. 

l\.Iozsonyi érde1ne, hogy a, gyógyszerészi doktoní~ 
tuson kívül az akkori Orvostudornányi I\:.ar 'l,anú
t•sa a gyt)gyszerészeknek lehet{ivé tette egyete1ni 
rnagántanári képesítését orvosi oklevél nélkül. 
L(oráhban ugvanis a hahilitúcíú clfíít:ltétele az ()r
\·nskaron !)l'~;lsi o!devél volt. 

~\Iozson\-i fiá.ndor felísrnerte az oktatúte\·ékenv
ségen kív.Ul cl tudornányos kut.at('inutnka szük.s~
gességét, ennek tárg,vévi feltételeit hiztosította és a 
kutatásokat. 11et1H.'f·Htk tá111ogatta és figyelennnel kí
Rérto, huncrn jclont(ís részhcn inaga irányította. 
:.\-[inclez flíként a háborús é\·ek nehéz kürii!inénvei 
között, llHtjü a 40-es évek végén ne111 volt künn.:vli 
fr·l<ulat . .l~ t evékenj-'ségb{í\ a lak u l t ki i{ 1!yt:a t ií.Hkt~p
f )(:11 Ill<~r az ;50-es l:vel;Jien az 1 ntt:zet jc·lt·ntt:i\('l\Y 
ttt(l<iinan\'(JS 111unkassagn. 

lJr. Itú~_'.:: l:itrrí11 proreSszor, a (;y('ig,yszerészeti .I n
tí~zet igazgat.úja elf>adásába11 iisszef(iglalla az int(·
zet tucloinúnyoH n1unkájának jelenlegi fl) irányait. 
l\"ie1nelte11 f()Q:!alkozott a Ctl traktnshan hatt'1 
~.v(Jg)'HZPrek ,·ij gene>rúciújúiiak kiiejlesztési lehet(·;_ 
. ...;(\geivel. · 

..-\z el«íaü('iülés 1nústHlik 1elébe11 dr. (/,11árr1.11i h'án-
1for dékúnhelvettes elnüldetével az intézet nu1nkil
túr.->1ti ;;z{unoftiak he az ntúbbi évek kiiliinhüzéí ktt
tat<lsi teriiletein elért eredn1énveikr{íl: dr. l(oi:ács 
!Jé/rf. (Hzilárd gyl'Hrvszerké.szít111Ónvek forinulálású~ 
nak szen1po11'fjai'f. ·- dr. 1Sútnrti J3va. Vrijdání: 
1/r. !Je1u'.r/ck Vera, dr. J>tacfty.fdn.os (lJj inl'Jdszerek a 
Ji[qfar111ú1·ia kut-at-.úshan) -- dr. /):::e11ln1ikh)si ])é
ter. dr. J/urlon ,"{Nlvia. dr. 1-fajdu J!ária (i)epogP11 
;-;zahúly1izc1tt hatc'lanyag-í"elszahadulús jele11t6sége a 
t c1·[q.>iú 1 l<lll) ~-- dr. /-.,'tani pf CJpDruy, dr. 1V i/;ol i<'s 
Jfrlriu .. rlr. /{r(r'.z Í8li:án (C~yógyszerk6szít1nények 
.~zÍ11\·tíJtnz:lsú11ak kor.szerlí ineghatározúsa f}S jelen
L('í::;égl·,l - dr. Jlarton ;__';ylcia, dr. 1');:enln1·il.:lósi 
f)/!r:r. dr. //ajdú .llríria (Ln \cifTo --- in vivo korrelú
('.iús •:izsu:ú\;Ítnk) dr. Jlc::ei- .János, dr. l)lach11 
.Jrí11os, d;~: Í\~iiltef ,\'ríndor, dr. llác.:. ].-;fi:án [_Gy('.1g.\:_ 
szer1·egyiiletek (idlJXnridin. CI-rI Nf) I:N---150. 
r1niszti~;·iklin) kóniiai st.ahilit-ú::-:únak reak<-iúkirH'
i.ik<1i \-izs~ú!ntaj dr. lJél'IU/ .4ttila. dr. 1tác::: lstrri11 
(."\ fnJ.::to;·1Uis !d~érlet tervez~~:; alka\n1azása ::-:zilárd 
fiizi:-:ú g_vl'1gyszerkV . ...;zít111önyek i{n·111ulúlúsa snrÚ11j 

1/r, !\..oi:ác.s J>1s.ter, dr. 1tác::.:. f.<;tcá11 (A. kén1i<li sta
bilitási vizsgálatok szerepe a pilokarpin, a (_1f-f'f
NC)IN-l-Ll é~ a pipeknroniun1-hro111id prefonntt
l{dúsa. ;;;orún). 

... .\z el/íad1isok után flr. Ciyürgyi i-:lcl1ulor elis1uertí 
:;zavakkal n1éltatt<t l\lozsonyi 8ándor professzor 
t~rde1ueit. vnlarnint. az intézet jelenlegi t.11don1ún:_vos 
!lll!tlk(Lj{tt. 


