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Dr. Molnár Gyula 

(1936-2021)

Dr. Molnár Gyula 1936-ban született Borsiban (Bor-
sa), egy Sátoraljaújhely melletti kis faluban a határ 
túloldalán (kastélyában született II. Rákóczi Ferenc). 
Tagja volt a Rákóczi Szövetségnek is.

Szlovák iskolába kezdett járni, majd a családot 
Magyarországra telepítették, ő pedig első generá-
ciós értelmiségiként végezte el az Debreceni Or-
vostudományi Egyetemet. Prof. Juhász Pál mellett 
pszichiátriát, neurológiát tanult, szakvizsgázott, ké-
sőbb klinikofarmakológiából is. Követte Budapestre 
Juhász professzort a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemre (II. Pszichiátriai és Neurológiai Klinika). 
Itt később a klinikofarmakológiai labort vezette, az 
antiepileptikumok szintmérése (HPLC módszer) volt 
a fő kutatási témája, amiből kandidátusi fokozatot 
nyert el. 

1981-ben a Fővárosi István (ma Szent István) 
Kórház-Rendelőintézet Pszichiátriai Osztályára (Me-
rényi Gusztáv Kórház) kapott osztályvezető főorvosi 
kinevezést, én ekkor ismertem meg, és 1999-ig volt 
a főnököm. Betegei, munkatársai tisztelték, szeret-
ték. Nyugdíjazásáig (2001) vezette az osztályt, később 
szaktanácsadóként is tevékenykedett pár évig, illetve 
egyre inkább érdekelte a konzultációs pszichiátria, 
ezért háziorvosi rendelőkben is dolgozott még évekig. 

Gaszner Péter professzorral alapították meg az MPT 
keretein belül a Magyar Neuropszichofarmakológiai 
Egyesületet, melyben nagyon aktívan tevékenyke-
dett, és egy cikluson keresztül az Egyesület elnöke 
volt (én voltam mellette a főtitkár). Számos sikeres 
rendezvényt szervezett, svéd delegációt fogadtunk. 
Ekkor a cégbíróság még nem engedélyezte az önálló 
Társasággá válást. Később is folyamatosan dolgozott 

a vezetőségben (Dr. Gaszner Péter újabb elnöki pe-
riódusai alatt). Számos előadást tartott, sok cikket 
jelentetett meg szakmai fórumokon.

Nagyon szerette a sportos életmódot (víz, tenisz), 
sok örömet talált délegyházi és balatonudvari nya-
ralójában. Első házasságából három lánya született, 
majd egyetemi kollégájával, Dajka Klárával házaso-
dott össze, egy közös fi uk született. Szívesen hívta meg 
munkatársait magához, illetve Délegyházára. 

Utolsó éveiben már keveset találkoztunk, így súlyos-
bodó betegségéről is Kláritól értesültem. A COVID 
időszakban ápolási otthonba került, ott érte a halál 
2021 januárjában.

Emlékét szeretettel és tisztelettel őrizzük meg.

Magyar Iván György
2022. október


