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1910-1982

J uvancz I réneusz halálával a hazai biom etria nagy tekintélyű doyenje távozott körünkből. 
1910-ben Budapesten született, orvosi diplom áját 1935-ben szerezte meg a budapesti egyete
men. Az Élettani In tézetben  és a Belklinikán dolgozott, 1939-ben szakvizsgázott. 1949-ben az 
Egészségügyi M inisztérium statisztikai osztályának vezetésével bízták meg. 1953-tól az MTA 
M atem atikai K u ta tó  In tézetének Biom etriai részlegét vezette 1969-ig, amikor is az az MTA — 
SOTE önálló Biom etriai Csoportja le tt. 1975-től a Semmelweis O rvostudom ányi Egyetem  vette  
á t a csoportot, amely 1978-tól a Biom etriai és Klinikai Epidemiológiai Csoport nevet ve tte  fel, 
ezzel is mintegy tükrözve vezetőjének komplex orvosi szemléletét.

A W HO ösztöndíjával 1948-ban J uvancz fél évet tö ltö tt Oxfordhan és Londonban. 1960- 
ban le tt kandidátus. 1961-ben három hónapig K ínában volt vendégprofesszor. Számos hosz- 
szabb—rövidebb külföldi tanu lm ányu ta t te t t ,  és nagyon sok konferencián képviselte hazánkat. 
A Nemzetközi B iom etriai Társaságban is értékes tevékenységet fe jte tt ki. A Társaság m agyar 
tagozatának m egalakulása (1957) óta vezetője volt a legutóbbi időkig, akárcsak a Magyar 
Biológiai Társaság B iom etriai Szekciójának.

A hazai orvosi ku ta tásokban  a biom etriai szemlélet elterjesztése és széles körű alkalm azása 
az ő, m ajd  tan ítványainak  tevékenységével függ össze. Az orvostovábbképző In tézet keretében 
intézm ényes biom etriai képzést valósíto tt meg, nem csak orvosok, de biológusok részére is. 
Emlékezetes az első hazai hum ángenetikai tanfolyam  (1966) előtt kötelező jelleggel rendezett 
biom etriai alapozás, amelyben J uvancz I réneusz vezető szerepet vállalt. Orvosi biom etriai 
tankönyve (am elyet P aksi ANDRÁssal közösen írt) halála u tán  néhány héttel je len t meg.

E  vázlatos felsorolás is érzékelteti J uvancz I réneusz tudom ányos érdeklődését, amely az 
egész orvostudom ányra és annak határterü leteire  k iterjed t, és hatalm as tudom ányszervező 
m unkáját. Kiemelkedő szakmai tevékenységét több magas korm ánykitüntetéssel ism erték el.

Medikus kora óta érdekelték egészségügyi statisztikai kérdések, és így került kapcsolatba az 
antropológiával is. Több tanulm ánya foglalozik orvosi—antropológiai ha tárterü le ti problém ák
kal. Elsősorban az élő emberek antropológiai vizsgálata érdekelte, ezen belül is különös figye
lemmel kísérte a gyerm ekek növekedésével foglalkozó ku tatásokat. A ma is folyó „B udapest 
longitudinális növekedésvizsgálatban” tervezése és m egindítása óta nagyon ak tívan  v e tt részt. 
Emlékezetesek azok a ku tató i megbeszélések, v iták , amelyekben szenvedélyesen képviselte 
á lláspontját, amely m indig azonos volt a tudom ány, a szakma érdekével. É lm ény vo lt vele 
együttdolgozni.

J uvancz I réneusz elkötelezett kom m unista, mélyen hum anista orvos, kitűnő szakem ber, 
a hazai antropológia őszinte bará tja  volt. H alálával a m agyar antropológia is sokat veszített. 
Em lékét kegyelettel megőrizzük.

Dr. Eiben Ottó

BUGYI BALÁZS 
1911-1982

B ugyi Balázs halálával olyan orvos- és bölcsészdoktor távozott el az élők sorából, aki tevé
kenysége révén figyelem re méltó kapcsolatban állt a hazai antropológiával is. V áltozatos, szí
nes életútjából csak néhány fontosabb m ozzanatot em elünk ki.

B ugyi Balázs 1911-ben született Kolozsváron. Tanulm ányait Budapesten és Szegeden végez
te. 1935-ben Szegeden nyerte el orvosi diplom áját, m ajd 1937-ben ugyanott kémiából bölcsész
dok to rá tust is szerzett. D olgozott a szegedi anatóm iai, kó rtan i és vegytani intézetben is. 1937- 
ben kerü lt B udapestre, ahol H uzella m ellett biológiai ku ta tásokat végzett. 1938/39-ben 
H um boldt-ösztöndíjasként Berlinben W. F riedrich  professzor m ellett radiológiai tanu lm á
nyokat fo ly ta to tt. 1940-ben Kolozsvárra kerü lt a H aynal-klinikára, m ajd a háború a la tt ka tona
orvosi szolgálatot te ljesíte tt. 1945 — 47 között a budapesti Stom atológiai K linikán röntgenorvos, 
1947 —1952 között a Népjóléti, ill. Egészségügyi M inisztériumban közegészségügyi felügyelő, 
m ajd iparegészségügyi főelőadó volt, és ezzel párhuzam osan röntgenorvosi gyakorlato t is foly
ta to tt .  1952-től Szolnokon röntgenfőorvos, m ajd 1957-ben Gödöllőn, 1957-től Budapesten dol-
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