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2007. év folyamán struktúraváltás történt a PTE-n.
A korábbi OEC szervezõdés helyett megalakult a
bizonyos szempontból nagyobb önállósággal bí-
ró Klinikai Központ és az Orvostudományi és
Egészségtudományi Kart, valamint a Klinikumot
koordináló OEKK. 2007. április 8-án, mint a Kli-
nikai Központ orvos-igazgatója kaptam megbí-
zást a Klinikai Központ vezetésére, melyet pályá-
zat alapján 2007. szeptemberében nyertem el. Dr.
Gábriel Róbert rektor úr 5 éves megbízólevelet
adott számomra azzal a feladattal, hogy a Klini-
kai Központ költséghatékony, szakmailag magas
színvonalú átalakítását végezzem el. Az SzMSz
szerint felállítottuk a Klinikai Központ vezetõsé-
gét. Az elmúlt év nyarán kinevezésre került Zemp-
lényi Antal gazdasági igazgató, aki korábban a
Baranya Megyei Kórház gazdasági vezetõi teen-
dõit látta el. 2007. október 15-ével, egyelõre
megbízás alapján betöltöttük az orvos-igazgatói
státuszt is dr. Endrei Dóra személyében, aki  a vá-
rosi egészségügy rendszerében szerzett jelentõs
tapasztalatot, elsõsorban az eü. szervezés és me-
nedzsment területén. A Klinikai Központ vezetõ-
ségének állandó tagja dr. Botz Lajos fõgyógysze-
rész és Kovácsné Kelemen Judit korábban kine-
vezett ápolási igazgató. Ismeretes, hogy az egye-

tem jelentõs szállítói tartozá-
sokkal és adósságállománnyal
rendelkezik. 2007. február óta
kincstári biztos felügyeletével
történik a gazdálkodás. Az el-
múlt év folyamán jelentõs tör-
vényi és finanszírozási válto-
zások történtek, melyeknek
kénytelen megfelelni a Klini-
kai Központ vezetõsége. Az
ún. teljesítmény volumenkor-
lát (TVK) bevezetése mintegy 1,2 milliárd forráselvonást jelen-
tett, amelyhez igazítani kellett a kiadási költségeket is. Az új
helyzethez történõ szükségszerû alkalmazkodás miatt csoportos
létszámleépítés történt, elindult a telephely-racionalizálás (az Ir-
galmas Rend Kórházából az Akác utcai telephelyre költözött az
Immunológiai és Reumatológiai Klinika). Bevezetésre került a
szigorú keretgazdálkodás, melynek következménye, hogy a
klinikum adósságállománya nem nõtt tovább, sikerült egy „0”
szaldós gazdálkodást elérni. További jelentõs kihívások elõtt ál-
lunk. Jelenleg folyamatban van az egyetem, a megye és a város
egészségügyi ellátó rendszerének harmonizálása, az integrált
egészségügyi rendszer kialakítása. A további telephely csökken-
tésekkel, a párhuzamosságok megszüntetésével, logisztikai fel-
adatok összevonásával (anyagbeszerzés, textilgazdálkodás, szál-
lítás, energiagazdálkodás) jelentõs megtakarítások érhetõk el. Az
integrált rendszer kialakításának folyamatát meggyorsították a
közben kiírásra került TIOP pályázatok, amelyek elnyerése ese-
tén jelentõs új beruházások valósíthatók meg a klinikum terüle-
tén. A Klinikai Központ kialakítása tette lehetõvé a források és
kiadások tiszta kezelését annak érdekében, hogy az egyetemi

Bemutatkozik a Klinikai Központ

Zemplényi Antal
gazdasági igazgató

Dr. Endrei Dóra
orvos-igazgató

Dr. Kollár Lajos professzor,
a Klinikai Központ fõigazgatója
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hármas feladatnak, mint a gyógyítás, oktatás és kutatás feltétele-
inek maradéktalanul megfeleljünk, és mindhárom tevékenység
forrását és kiadását átláthatóan tudjuk kezelni. A hosszú évek
alatt kialakult szokások megváltoztatása nem könnyû feladat, de
tudjuk, hogy egyetemünk gazdálkodásának stabilizálásához el-
kerülhetetlen a szemléletváltás. A modern egészségügyi ellátó-
rendszerben a minõségbiztosítás bevezetése, a betegbiztonság
fokozása és a jó kommunikáció elengedhetetlen. Ahhoz, hogy a
Klinikai Központ dolgozóival és a régió lakosságával megértes-
sük a változások szükségességét, az írott és elektronikus médiu-
mokban folyamatos tájékoztatást adunk. Az elmúlt év folyamán
elindítottuk az Aktív Rádióval 94,6 Mhz hullámhosszon a két kar
és a klinikum adássorozatát, (hétfõi napokon 17-18 óra között)
amelyben jelenleg a klinikák bemutatkozása történik. Az elmúlt
héten dr. Dóczi Tamás professzor úr mutatta be az Idegsebészeti
Klinika tevékenységét. A Klinikai Központ az OEP bevételeibõl

gazdálkodik, gyakorolja a klinikum teljes területén a munkálta-
tói jogokat és szervezi a klinikák és a diagnosztikus egységek
szakmai és gazdasági tevékenységét. A klinikai oktatás fedezetét
az ÁOK által átfinanszírozott OKM pénz biztosítja, a kutatások
elsõsorban pályázatból fedezhetõk. Annak ellenére, hogy a szét-
választás nem kevés adminisztratív és technikai nehézséggel jár,
a karok és Klinikai Központ közti együttmûködés nem sérült,
mind dr. Németh Péterrel, az ÁOK dékánjával, mind dr. Bódis
Józseffel, az ETK dékánjával harmonikus az együttmûködés,
amelyrõl elsõsorban az OEKK elnöke dr. Kovács L. Gábor pro-
fesszor vezette koordinációs szervezet gondoskodik. 

Pécs, 2008. január 30.                               Dr. Kollár Lajos s.k.
egyetemi tanár

a klinikai központ fõigazgatója
Fotó: Kittkáné Bódi Katalin

PROFESSZORI KINEVEZÉS
A Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár vezetõjét, DR. BOTZ LAJOS egyete-
mi docenst a Magyar Köztársaság Elnöke 2007. december 15-i hatállyal egyetemi tanárrá
nevezte ki.

BOTZ LAJOS 1981-ben fejezte be egyetemi tanulmányait a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Gyógyszerészdiplomával, szakgyógyszerészi diplo-
mákkal, gyógyszerészdoktori diplomával, gyógyszerügyi menedzser másoddiplomával, PhD
fokozattal, valamint habilitációs oklevéllel rendelkezik. Végzést követõen dolgozott a Magyar
Tudományos Akadémia ÖBKI Intézetében; analitikus szakfelügyelõ gyógyszerészként és a
Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Gyógyszerészeti Intézetében. 1993. április 15-tõl
a POTE vezetõ fõgyógyszerésze. Egyetemi docenssé 1998-ban nevezték ki a POTE-n, majd
1999-ben a JPTE TTK-n. 2002. január 1-tõl a PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet igazgatója. Az
elmúlt években kutatás-fejlesztõi tevékenysége elsõsorban a kórházi gyógyszer formulária me-
nedzsment metodikai alkalmazhatóságára és fejlesztésére; a gyógyszerkölcsönhatások preven-
tív szûrésére is alkalmas adatbázis és bioinformatikai szoftver fejlesztésére; a direkt bioautográfiás vizsgálatok metodikai fejlesz-
tésére; a farmakoökonómiai szemléletû és a bizonyítékokon alapuló gyógyszerértékelés hazai alkalmazásának tanulmányozásá-
ra; az egyéni gyógyszerválasz-különbözõségeket (pl. farmakogenetika) is figyelembe vevõ farmakoterápia optimalizálására; fo-
lyékony embolizáló innovatív készítmény gyógyszerészeti fejlesztésére; a szekunder metabolitok allelokémiai és gyógyászati sze-
repének tanulmányozására terjedt ki. Témavezetésével egy sikeres PhD fokozatszerzés történt (az ELTE Doktori Iskolájában), je-
lenleg 5 PhD hallgató dolgozik az irányítása alatt. Ezen fejlesztõi tevékenységüket elsõsorban 2 nyertes pályázat 3 kutatási pro-
jektjében folytatják. Az utóbbi években a MEDIPOLISZ Dél-Dunántúli Regionális Egyetemi Tudásközpont 1. sz. alprogram 1.7.
sz. önálló alprojekt vezetõjeként, valamint a Jedlik Ányos Program keretében támogatott NKFP1-00027/2005 projekt keretében
végez fejlesztõ munkát. Két rezidens tanítványa 2006-ban és 2007-ben megnyerte a fiatal gyakorló gyógyszerészek országos
szakmai versenyét.
2004. december 1-tõl a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak (MGYT) fõtitkára. 2000-tõl 2007. január 30-ig tagja volt
a Felsõoktatási Tudományos Tanácsnak. Tagja a PAB Orvosi Szakbizottságának; a Kórházszövetség Gyógyszerügyi Szakmai Bi-
zottságának; a Magyar Akkreditációs Bizottság Orvos- Egészség- és Sporttudományok Bizottságának, az MTA Gyógyszerésztu-
dományi Komplex Bizottságnak.



MOTESZ-díj
A MOTESZ Szövetségi Tanácsának 2007. december 17-i ünnepi ülésén
a PTE ÁOK Ortopédiai Klinikájának elõzõ igazgatóját, 

DR. BELLYEI ÁRPÁD EGYETEMI TANÁRT

MOTESZ-díjjal tüntették ki.
Az 1986-ban alapított MOTESZ-díj – amely egy díszoklevél és egy
bronzból készült plakett átadását jelenti – a tagegyesületek közötti
együttmûködés, a Szövetség egészének formálása és fejlõdése érdeké-
ben több éven keresztül végzett társadalmi munka elismerésére szolgál.

Ezen az ünnepi ülésen szintén MOTESZ-díj kitüntetésben részesült dr.
Szollár Lajos egyetemi tanár, a SE Kóréletteni Intézetének igazgatója is.

Szent-Györgyi Albert-díj
Hiller István oktatási és kulturális miniszter és
Schneider Márta kulturális szakállamtitkár kitüntetése-
ket adott át január 21-én, a Magyar Kultúra Napján Bu-
dapesten, a Néprajzi Múzeumban.

Ez alkalommal 

DR. NAGY JUDIT PROFESSZOR ASSZONY,

a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Cent-
rum professzora Szent-Györgyi Albert-díjat kapott.
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A Magyar Tudományos Akadémia 177. közgyûlésén, az el-
múlt év májusában, dr. Lénárd Lászlót, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani

Intézetének igazgató professzorát a tudós testület rendes tagjává
választották. Lénárd professzor világhírû elõdei, néhai Lissák
Kálmán, illetve Grastyán Endre nyomdokaiba lépett ezzel, méltó
utódként fémjelezve, tovább folytatva a pécsi élettani iskola
nagyszerû hagyományait.

A székfoglaló elõadásra  – „Az éhség, szatiáció és megerõsítés
központi idegrendszeri mechanizmusai” címmel – az MTA buda-
pesti, Roosevelt téri Székházának Nagytermében került sor 2008.
január 15-én délután 1 órai kezdettel. Közvetlen tanítványként is
jó volt látni, hogy e régi hagyományokat követõ rendezvény a ha-
zai tudományos közélet jeles eseményévé vált: közel száz meghí-
vott és érdeklõdõ résztvevõ hallgatta nagy élvezettel Lénárd pro-
fesszor lendületes, a laikus közönség számára is érthetõ és érde-
kes elõadását.

A székfoglaló végén Damjanovich Sándor, a Biológiai Osz-
tály elnöke adta át a rendes tagságot tanúsító díszes oklevelet, s
méltatásában a kutatói erények mellett külön kiemelte Lénárd

László iskolamegõrzõ és -teremtõ teljesítményét. A széles körû
elismerést jól szemléltette a gratulálók hosszú sora, akik között
örömmel fedezhettünk fel nemcsak pécsi és Pécsrõl elszármazott
(mint pl. Hámori, Halász, Székely vagy Tigyi professzorok), ha-
nem a városunkhoz, egyetemünkhöz kevésbé kötõdõ (mint pl.
Freund Tamás vagy Pálinkás József) akadémikusokat is.

A hivatalos program végeztével tartott jó hangulatú fogadáson
a különbuszt megtöltõ pécsi résztvevõk számára is informális esz-
mecserékre, baráti beszélgetésekre nyílt lehetõség.

Karádi Zoltán
Fotó: Belvárácz András

Dr. Lénárd László 
akadémiai székfoglalója

Dr. Hámori József professzor, akadémikus 
gratulál dr. Lénárd László professzornak Dr. Tigyi József professzor, akadémikus (háttal)

és Molnár Péter professzor, volt pécsi kolléga társaságában

Damjanovich Sándor, a Biológiai Osztály elnöke
átadja az oklevelet dr. Lénárd László akadémikusnak
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Forrás: Duna TV, 2008. január 13.

A kiemelkedõ teljesítményt díjazták a Pro Cultura díjjal

Á tadták a Magyar Tudományos Akadémián a Pro Cultura díjakat. A Magyar Kultúra Napja alkalmából
odaítélt elismeréseket az oktatás, a kultúra és a tudomány területén kiemelkedõ teljesítményt elért szemé-
lyiségek kapják meg.

Glatz Ferenctõl, a Pro Cultura Alapítvány elnökétõl idén 19-en vehették át a rangos elismerést. Az akadémikus üdvözlõ
beszédében fontosnak nevezte, hogy az unióban megmaradjanak a kisebb kultúrák is, amelyeknek meg kell õrizniük egyéni

sajátosságaikat. DR. PAPP LAJOS orvos, a szívbetegségek eredményes gyógyítása, az új sebészeti eljárások meghonosítása,
valamint egyetemi oktatói munkásságának elismeréseként kapta a kitüntetést.
Dr. Papp Lajos szívsebész hangsúlyozta: minden díjnak van egy tehertétele, mert senki nem gondolhatja magáról azt, hogy
ezt a díjat meg- és kiérdemelte, tehát ezt egyfajta elõlegezett bizalomnak lehet venni, magyarul azt jelenti, hogy minél több
díj van, annál többet kell tenni a közösségért, az országért a nemzetért. (...)

NEUROBIOLÓGUS DOKTORANDUSZOK FÓRUMA
A PAB Neurobiológiai Munkabizottsága 2007. november
16-án, az ÁOK Elmélet Tömb Lissák termében megren-
dezte a NEUROBIOLÓGUS DOKTORANDUSZOK
FÓRUMÁT.
A konferencián a PTE ÁOK doktoranduszai 10 perces
elõadásokban számoltak be neurobiológiai témájú kutatá-
saikról. 13 elõadás hangzott el, a résztvevõk között az
Anatómiai, Élettani, Farmakológiai és Kórélettani Intézet,
valamint a Neurológiai és Idegsebészeti Klinika képvise-
lõi voltak.
Az elõadásokat 3 tagú bíráló bizottság értékelte. A bíráló
bizottság elnöke prof. Szolcsányi János akadémikus, a
PAB elnöke, neurofarmakológus volt. A zsûri tagjai vol-
tak még prof. Kovács Magdolna anatómus és prof.
Szelényi Zoltán patofiziológus.
A zsûri a legjobb elõadónak odaítélte a „NEURO-
BIOLÓGUS DOKTORANDUSZ VÁNDORDÍJAT”.
A nyertes 1 évig birtokolhatja a vándorserleget, melyre
felkerül a neve. A vándordíj mellett, a gyõztesek értékes
tárgyjutalomban részesültek. 

A2007. évi verseny gyõztesei
A vándordíjat Auer Tibor, az Idegsebészeti Klinika PhD
hallgatója kapta. Témavezetõi: prof. Dóczi Tamás, dr.
Janszky József és dr. Schwarcz Attila.
Elõadásának címe: „Funkcionális MRI vizsgálatok Pé-
csett: Mire elég 1T térerõ?

II. díjas: Nagy András Dávid, Anatómiai Intézet, témavezetõje prof. Csernus Valér: „A táplálkozás szabályozásában szerepet ját-
szó limbikus idegsejtek endogén és exogén kémiai érzékenysége”.

Megosztott III. díjasok: Füredi Réka, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, témavezetõje dr. Pethõ Gábor : „Ellenirritá-
cióval kiváltott szisztémás, termális antihiperalgetikus hatás vizsgálata patkányban”;
Péterfalvi Ágnes, Neurológiai Klinika, témavezetõje dr. Illés Zsolt: „Az immunválasz akut változásai ischaemiás stroke-ban” cí-
mû elõadásokkal.
A gyõzteseknek és témavezetõiknek gratulálunk.

Dr. Karádi Zoltán Dr. Pintér Erika
a PAB-NMB elnöke                                             a PAB-NMB titkára
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S zeptemberben dr. Gábriel Róbert rektor úr látogatást tett Cip-
ruson, ahol a helyi orvosképzés beindításával kapcsolatos ter-
vekrõl is szó volt. Ennek a látogatásnak a folytatásaként de-

cember 16. és 19. között dr. Csernus Valér és dr. Miseta Attila dékán-
helyettesek Ciprusra utaztak.
Ciprus rendkívül gazdag történelmi hagyományokkal rendelkezõ, el-
sõsorban görögök lakta 9600 km2 területû szigetország. Sajnálatos
módon az egyik utolsó kettéosztott ország, ugyanis 1974-
ben a görög katonai junta a helyi választások eredményeit
befolyásolni kívánta, mire Törökország a „ciprusi törökök
védelmében” hadsereget küldött Ciprusra és elfoglalta a szi-
get északkeleti egyharmadát. Ez az egyharmad, mint Cipru-
si Török Köztársaság egyedül Törökország által elismert or-
szág.
Ciprus görögök lakta kétharmada mintegy 760 ezer lakosú ,
és az utóbbi évtizedben igen jelentõs gazdasági fejlõdésen
ment át. Ennek a gazdasági fejlõdésnek két legjelentõsebb
motorja a turizmus, valamint, hogy az ország a rendkívül
elõnyös adózási feltételek miatt az off-shore – köztük szá-
mos magyar – cégek paradicsomává vált. A repülõtéren
Larnaca-ban a Magyar Nagykövetség tanácsosa, Varga-
Haszonits Zoltán úr fogadott, mintegy 20 °C-os melegben,
ami meglehetõsen nagy változás volt az itthoni mínusz fo-
kokhoz képest. Körülbelül ¾ órás autóút után érkeztünk
meg Nicosia-ba. Másnap reggel látogatást tettünk a Univer-
sity of Nicosia-n, ahol az elnök úr mellett Andreas Char-
alambous úr fogadott. A University of Nicosia egyetemi stá-
tuszt a közelmúltban nyert (ezt megelõzõen egyáltalán nem
voltak egyetemek Cipruson). Jelenleg is foglalkozik angol
nyelvû „pre-med” képzéssel, s szándékukban áll a környezõ
országokból összeverbuvált hallgatókkal egy orvosi fakul-
tást indítani. A University of Nicosia ennek megfelelõen
rendelkezik olyan infrastruktúrákkal, melyek az alsóbb év-
folyamokon történõ oktatást nagyrészt lehetõvé teszik. Dél-
után találkoztunk Efstathios Michael államtitkárral úrral, aki
tájékoztatott, hogy az Oktatási Minisztérium a miénkhez
igen hasonló akkreditálási procedúra után minden valószí-
nûség szerint támogatja a University of Nicosia kezdemé-
nyezését egy orvosi fakultás megnyitására. Más forrásokból
és az államtitkár úrtól is megtudtuk, hogy régi kezdeménye-
zés a görög nyelvû orvosképzés beindítása, a University of
Cyprus-on: ez a képzés 25-30 fõs évfolyamokkal kizárólag
ciprióták számára lenne elérhetõ. Megjegyezte, hogy ennek
a megvalósulását legkorábban 4-5 év múlva látja valószí-
nûnek. Másnap délelõtt alkalmunk volt találkozni Andreas
Demetriou úrral és munkatársaival a Ciprusi Orvosi Kamara oldalá-
ról. Elmondták, hogy jelenleg Cipruson az angol nyelvterületen vég-
zett és a görög nyelvterületrõl kikerülõ orvosok mellett számosan, ko-
rábban közép- és kelet-Európában szereztek diplomát, közülük sokan
jelentõs súlyt képviselnek az orvosi szakmai és közéletben. Elnök úr
is ezek közé tartozik. Némi városnézést követõen este a Magyar
Nagykövetségen a Magyarországon végzett illetve Cipruson praktizá-
ló magyar orvosokkal találkoztunk és hasznos megbeszélést folytat-
tunk terveinkrõl. Ezen a helyen emelném ki, hogy Varga-Haszonits
Zoltán úr különösen sokat segített a megfelelõ kapcsolatok kialakítá-
sában. Külön köszönjük, hogy Lovró Csaba nagykövet úr szabadsága
ellenére is megtisztelte küldöttségünket.
Természetesen rendkívüli súllyal került szóba az, hogy milyen módon

lehet involválni a ciprusi kollégákat a gyakorlati klinikai oktatásban.
Nehézséget jelent az, hogy a Nicosia Hospital elsõsorban a görög
nyelvû orvosképzés irányába elkötelezett. Könnyebbnek látszik a
nagyszámú privát kórház, illetve a Limassol kórház bevonása. Mind-
ezekkel együtt az is valószínûnek tûnik, hogy – különösen kezdetben
– bizonyos curriculumokat Cipruson kívül kell oktatni.
Ugyancsak találkoztunk Paphos város polgármesterével, ahol egy
amerikai közremûködéssel történõ kezdeményezés van arra nézve,
hogy a helyi klinikumra és a majdan megalakuló egyetemre alapuló
orvosképzést hozzanak létre.

Ciprusi látogatásunkat egy egészségügyi minisztériumi vizittel fejez-
tük be, amely megerõsített bennünket abban, hogy intézményünk a
legnagyobb valószínûséggel a University of Nicosia angol nyelvû
képzési programjában tudna részt venni. Az állami görög nyelvû or-
vosképzést nyilvánvalóan a kontinentális Görögország valamelyik
egyeteme fogja segíteni. A paphosi kezdeményezés alapjainak leraká-
sa sem történt még meg.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utunkat segítették.
Minden kolléga kérdéseire a legjobb ismereteink szerint válaszolunk!

Miseta Attila
dékánhelyettes

Látogatás Cipruson

Efstathios Michael, a felsõoktatásért felelõs mûvelõdésügyi államtitkár 
az Oktatási Minisztériumban fogadta a küldöttség tagjait: dr. Csernus Valér

és dr. Miseta Attila dékánhelyetteseket

A küldöttség tagjai a Nicosia Egyetem vezetésének társaságában (balról): dr.
Andreas Charalambous alelnök, dr. Nicos Peristianis elnök, dr. Csernus Valér

és dr. Miseta Attila dékánhelyettesek
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(RÉSZLET A FELTERJESZTÉSBÕL)

VLADIMIR PALICKA a Prágai Károly Egyetem pro-
fesszora, az egyetem Hradec Kraloveban mûködõ Orvostudo-
mányi Karának dékánja. 

PALICKA professzor Európa egyik legismertebb labora-
tóriumi szakembere.  Posztgraduális tanulmányait követõen
belgyógyász, klinikai endokrinológus és laboratóriumi szakor-
vosi szakképesítéseket szerzett. Több mint 400 tudományos
dolgozat és 900 tudományos elõadás szerzõje, vagy társszerzõ-
je. A laboratóriumi diagnosztika területén számos nagy presz-
tízsû amerikai és európai folyóirat szerkesztõbizottságának
tagja. Hazájában a Cseh Biokémiai Társaság tiszteletbeli elnö-
ke, a Cseh Metabolikus Csontbetegségek Társaságának elnö-
ke, tagja a Károly Egyetem, a Pardubicei Egyetem és a Palac-
ki Egyetem tudományos tanácsainak. 1997-ben elnökének vá-

lasztotta az Európai Laboratóriumi Szövetség (FESCC). Jelen-
leg PALICKA professzor a Laboratóriumi Világszövetség
(IFCC) alelnöke. 

Számos alkalommal járt, és adott elõ hazai rendezvényein-
ken, részben laboratóriumi diagnosztikai, részben a csontritku-
lással kapcsolatos kongresszusokon. Kelet-Európában elsõk
között honosította meg a molekuláris diagnosztikát a magas
szintû klinikai laboratóriumi ellátásban. PALICKA professzor
nemzetközi aktivitása során mindvégig támogatta a magyar la-
boratóriumi diagnosztikát. Világszinten is kiemelkedõen fel-
szerelt laboratóriumában több magyar, ezen belül pécsi labora-
tóriumi szakember is járt tanulmányúton. Támogató tevékeny-
sége elismeréseképpen a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai
Társaság tiszteletbeli tagjának választotta. 

A PTE Egészségtudományi Kara VLADIMIR PALICKA professzort 
a PTE HONORIS CAUSA DOKTORA címre terjesztette fel

I. zsûri
Elnök: Dr. Szeberényi József egyetemi tanár
�Dr. Polgár Bea egyet. adjunktus (Orvosi Mikrobiológiai és

Immunitástani Intézet)
�Dr. Sipos Katalin egyet. docens (Igazságügyi Orvostani In-

tézet)
�Dr. Nagy Tamás egyet. adjunktus (Laboratóriumi Medicina

Intézet)
�Dr. Nyitrai Miklós egyet. docens (Biofizikai Intézet)

EMLÉKLAP
Balassa Alfréd, VI. évf. orvostanhallgató: A citoszkeleton funk-

cionális és morfológiai sajátosságai fuzionált sejtekben.
Témavezetõ: dr. Kellermayer Miklós, Laboratóriumi.Medi-
cina Intézet (48,5)

Mikolás Esztella Zsóka, VI. évf. orvostanhallgató: A szabad-
gyök-képzõdés monitorozása (Az oxidatív stressz mérése
H2O2-szenzor segítségével) Témavezetõk: dr. Wittmann Ist-
ván, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Köz-
pont, dr. Nagy Lívia, dr. Nagy Géza, TTK Fizikai Kémiai
Tanszék (50)

Balatonyi Borbála, VI. évf. orvostanhallgató: Az urocortin sejt-
protektív hatása iszkémiás-reperfúziós szívizom károsodás-
sal szemben. Témavezetõk: dr. Rõth Erzsébet, dr. Jancsó
Gábor, dr. Cserepes Barbara, Sebészeti Oktató és Kutató In-
tézet (47)

Pozsgai Éva, VI. évf. orvostanhallgató: Identification and fun-
ctional analysis of a new small heat-shock protein.
Témavezetõ: dr. Sümegi Balázs, Biokémiai és Orvosi Kémi-
ai Intézet (48)

II. HELYEZÉS 

Orosz Olga, VI. évf. orvostanhallgató: Transzgenikusan

expresszált fluoreszcens ZAP-70 létrehozása T-limfocita jel-
átvitel vizsgálatára. Témavezetõ: dr. Berki Tímea, dr. Boldi-
zsár Ferenc, dr. Bartis Domokos, Immunológiai és Biotechno-
lógiai Intézet (55)

Kungl Jusztina, VI. évf. orvostanhallgató: Fibrin filamentumok
szerkezete és nanomechanikája. Témavezetõ: ifj. dr.Keller-
mayer Miklós, Biofizikai Intézet (55)

Szijártó István András, VI. évf. orvostanhallgató: Albumin vizs-
gálata nagyteljesítményû folyadékkromatográfiás (HPLC) és
immun-nefelometriás (IN) módszerekkel. A glikált albumin
és a vese kapcsolata. Témavezetõ: dr. Wittmann István, II. sz.
Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Központ, dr. Kõsze-
gi Tamás, Laboratóriumi Medicina Intézet és dr. Matus Zol-
tán, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet (55)

Vass Judit, VI.évf. orvostanhallgató: HPA-1a negatív trombocita
donorok keresése áramlási citometriás módszerrel. Téma-
vezetõ: dr. Faust Zsuzsanna, transzfúziológus szakorvos (55)

I. HELYEZÉS
Kricskovics Antal,VI. évf. orvostanhallgató: NoC1 és NoC2 mini

STR rendszer validálása igazságügyi orvostani DNS vizsgá-
latokban. Témavezetõk: dr. Bajnóczky István és dr. Nagy
Gergely, Igazságügyi Orvostani Intézet (56)

Siri Kommedal III. évf. Angol Program: Circadian expression of
clock genes cryl and clock in the embryonic chicken pineal
gland. Témavezetõk: dr. Csernus Valér, dr. Nagy András Dá-
vid, Anatómia Intézet (56)

II. zsûri
Elnök: Dr. Kovács Magdolna egyetemi tanár
�Dr. Magyarlaki Tamás egyet. docens (Laboratóriumi Medi-

cina Intézet)
�Dr. Rékási Zoltán egyet. docens (Anatómiai Intézet)

A 2007/2008-as tanévre meghirdetett Dékáni Pályamunka 
pályázatra beérkezett dolgozatok sorrendje és eredménye
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�Dr. Pethõ Gábor egyet. docens (Farmakológiai és Far-
makoterápiai Intézet)
�Dr. Jandó Gábor egyet. docens (Élettani Intézet)

EMLÉKLAP

Boros András Géza, VI. évf. orvostanhallgató: Avércukorszint-in-
gadozás vizsgálata. A vércukorszint-ingadozás és a paraszim-
patikus neuropátia kapcsolata. Témavezetõk: dr. Wittmann Ist-
ván, dr. PótóLászló (Bioanalitikai Intézet), dr. Kalmár-Nagy
Károly (Sebészeti Klinika) (48)

Fincsur András, VI. évf. orvostanhallgató: A fibrinogén-fibrin
pontos lokalizációja és ennek jelentõsége a vese glomerularis
területében különbözõ vesebetegségekben. Témavezetõ: dr.
Degrell Péter (II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Központ) (39)

Gyömörei Csaba, VI. évf. orvostanhallgató: A fibrinogén/fibrin
pontos lokalizációja a vese tubulointersticiális területeiben és
ennek jelentõsége különbözõ vesebetegségekben. Témaveze-
tõ: dr. Degrell Péter (II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephro-
lógiai Központ) (46)

Lukács Edit, VI. évf. orvostanhallgató: Az acylált-ghrelin
intraamygdaláris mikroinjekciónak hatása patkányok táplálék-
felvételére. Témavezetõk: dr. Lénárd László, dr. Tóth Krisztián
(Élettani Intézet)  (44)

Nagy Zsófia Katalin, VI. évf. orvostanhallgató: JAK2 V617F mu-
táció vizsgálata krónikus mieloproliferatív betegségekben.
Témavezetõk: dr. Kereskai László (Patológiai Intézet) dr.
Szomor Árpád (I. sz. Belklinika) (47)

III. HELYEZÉS

Pécely László Zoltán, VI. évf. orvostanhallgató: A ventrális pal-
lidum szerepe tanulási és memória folyamatokban. Témaveze-
tõk: dr. Lénárd László, Oláhné Várady Katalin (Élettani Inté-
zet) (54)

Bojtor Éva, VI. évf. orvostanhallgató: Ferrichloriddal kialakított
thrombusmodell patkányban. Témavezetõk: dr. Rõth E.,
Kürthy Mária biológus, dr. Ferencz Sándor PhD-hallgató (Se-
bészeti Oktató és Kutató Intézet) (49)

Vincze András, VI. évf. orvostanhallgató: Myelinizáció vizsgálata
fény- és elektronmikroszkópos módszerekkel egér corpus cal-
losumában. Témavezetõ: dr. Seress László (Elektronmikrosz-
kópos Laboratórium) (49)

II. HELYEZÉS

Hauser Diána, VI. évf. orvostanhallgató: Explorációs magatartás
vizsgálata neonatális glutamát kezelést követõen. Témaveze-
tõk: dr. Reglõdi Dóra, dr. Kiss Péter (Anatómiai Intézet) (55)

Rábai Miklós, VI. évf. orvostanhallgató: Glukóz-monitorozó
idegsejtek a mediodorzális prefrontális kéregben. Témaveze-
tõk: dr. Karádi Zoltán, dr. Papp Szilárd (Élettani Intézet) (55)

I. HELYEZÉS

Éles Klára, VI. évf. orvostanhallgató : Emlõdaganatok HER2 overex-
pressziójának és génstátuszának vizsgálata TMA metszetekben.
Témavezetõ: dr. Kálmán Endre fõorvos (Patológiai Intézet) (56)

Horváth Nóra Andrea, VI. évf. orvostanhallgató: A tranziens re-
ceptor potenciál vanilloid-1(TRPV1) receptor szerepének
vizsgálata akut és krónikus ízületi gyulladás modellekben
egérben. Témavezetõ: dr. Helyes Zsuzsanna (Farmakológiai
és Farmakoterápiai Intézet) (57)

III. zsûri
Elnök: Dr. Bogár Lajos egyetemi tanár
�Dr. Dávid Mariann egyet. docens (I. Belgyógyászati Klinika)
�Dr. Hollódy Katalin egyet. docens (Gyermekklinika)
�Dr. Nagy Ferenc egyet. docens (Neurológiai Klinika)
�Dr. Kovács Tibor egyet. docens (II. Belgyógyászati Klinika és

Nephrológiai Centrum)

EMLÉKLAP
Aradi Pálma, VI. évf. orvostanhallgató: Mentális retardáció okai

és összefüggése minor anomáliákkal gyermekkorban. Téma-
vezetõ: dr. Csábi Györgyi (Gyermekklinika) (42)

Bosnyák Edit, VI. évf. orvostanhallgató: Amélyagyi stimulátor ha-
tékonysága idiopathias Parkinson-kórban. Témavezetõ: dr.
Nagy Ferenc, dr. Kovács Norbert (Neurológiai Klinika) (41)

Farkas András, VI. évf. orvostanhallgató: Congenitalis szívbeteg
terhesek anesztéziája és intenzív terápiája. Témavezetõ: dr.
Verzár Zsófia fõorvos (Megyei Kórház) (30)

Loibl Csaba: Agyi érmalformációk hemodinamikai vonatkozásai
és perioperatív ellátása. Témavezetõ: dr. Ezer Erzsébet (AITI)
(43)

Ollmann Tamás, VI. évf. orvostanhallgató: Biventricularis pace-
makerrel rendelkezõ betegek echokardiográfiás követése.
Témavezetõk: dr. Goják Ilona, dr. Melczer László (47)

Papp-Hertelendi Renáta, V. évf. orvostanhallgató: A szöveti 
transzglutamináz szerepe az autoimmun betegségekben.
Témavezetõ: dr. Sütõ Gábor (Immunológiai és Reumatológiai
Klinika) (33)

Stomfai Sarolta, VI. évf. orvostanhallgató: Egy „elfelejtett” szö-
võdmény 1-es típusú diabetes mellitusban. Témavezetõk: dr.
Soltész Gyula, dr. Rózsai Barnabás (Gyermekklinika) (41)

Szabó Ivett, VI. évf. orvostanhallgató: Az infliximab terápia hatá-
sosságának lemérése Crohn-betegekben. Témavezetõ: dr.
Czimmer József (I. sz. Belgyógyászati Klinika) (46)

III. HELYEZÉS

Dittrich Anikó, VI. évf. orvostanhallgató: Aplazmalipidek zsírsav-
összetétele krónikus alkoholos pancreatitisben szenvedõ, en-
zimkezelt betegekben. Témavezetõk: dr. Figler Mária (I. sz.
Belgyógyászati Klinika) és dr. Decsi Tamás (Gyermekklinika)
(51)

Herczeg Krisztina, VI. évf. orvostanhallgató: A szerológiai alcso-
portok és a kardiális manifesztáció között fennálló kapcsolat
vizsgálata idiopátiás gyulladásos myopáthiás betegekben.
Témavezetõ: dr. Komócsi András (Szívgyógyászati Klinika)
(49)

Kovács Adrienn, VI. évf. orvostanhallgató: Az evészavarok össze-
függése a plazmalipidek zsírsavösszetételével. Témavezetõ:
dr. Decsi Tamás (Gyermekklinika), dr. Gáti Ágnes (Pszichiát-
riai és Pszichoterápiás Klinika) (52)

Szarka Dániel, VI. évf. orvostanhallgató: Az N-acetylcystein pro-
filaxis hatásának vizsgálata a máj indocyanin-zöld clearence-
ére. Témavezetõ: dr. Molnár Zsolt (AITI) (49)

II. HELYEZÉS

Kaszás Beáta, V. évf. orvostanhallgató: Az allergia és asthma kap-
csolatának vizsgálata. Segíthetnek-e a megértésben a szemé-
lyiség jellemzõi? Témavezetõ: dr. Varga József (Magatartástu-
dományi Intézet) (58)



Kovács Krisztina, VI. évf. orvostanhallgató: Disszinkrónia echokar-
diográfiás vizsgálata. Témavezetõk: dr. Goják Ilona, dr. Melczer
László (53)

Mánfai Balázs, VI. évf. orvostanhallgató: A bal pitvari geometria és
funkció változásainak vizsgálata pitvarfibrilláció rádiófrekvenci-
ás ablációja után. Témavezetõk: dr. Simor Tamás, dr. Faludi Réka
(Szígyógyászati Klinika) (55)

I. HELYEZÉS 
Szabó Anikó, VI. évf. orvostanhallgató: Számbeli kromoszóma rend-

ellenességek szûrése nem invazív módszerekkel (Ultrahang és
anyai szérum paraméterek vizsgálata). Témavezetõ: dr. Veszpré-
mi Béla (Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika) (59)

Petõ Andrea, V. évf. orvostanhallgató: Eseti alvásmegvonás okozta
EKG-eltérések elemzése. Témavezetõ: dr. Nyárfás Géza (Csa-
ládorvostani Intézet) (59)

KIEMELT I.

Tóth Vanda Edit, VI. évf. orvostanhallgató: Az epilepsziás rohamok
hatása a szívmûködésre: Az epilepsziás hirtelen halál lehetséges
oka. Témavezetõk: dr. Janszky József (Neurológiai Klinika), dr.
Hejjel László (Szívgyógyászati Klinika) (60)

IV. zsûri
Elnök: Dr. Dóczi Tamás egyetemi tanár, Idegsebészeti Klinika
�Dr. Büki András egyet. docens (Idegsebészeti Klinika),
�Dr. Lantos János egyet. docens (Sebészeti Oktató és Kutató In-

tézet)

�Dr. Molnár F. Tamás egyet. docens (Sebészeti Klinika)
�Dr. Vástyán Attila egyet. adjunktus (Gyermekklinika)

EMLÉKLAP

Móric Krisztina, VI. évf. orvostanhallgató: Az otosclerotikus stapes-
fixatio mûtéti megoldásának fejlõdése – irodalmi áttekintés és
retrospektív klinikai tanulmány. Témavezetõ: dr. Gerlinger Imre
(Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebészeti Klinika) (48)

Palov Attila, VI. évf. orvostanhallgató: Új minimál invazív kezelési
lehetõségek az akut valamint a visszatérõ oesophagus varix-
vérzés terápiájában. Témavezetõ: dr. Benkõ László (Sebészeti
Klinika) (29)

III. HELYEZÉS

Vadász Ágnes, V. évf. orvostanhallgató: A gyomorfallal megnagyob-
bított húgyhólyag savszekréciójának a vizsgálata inkontinens
gyermekekben. Témavezetõ: dr. Farkas András (Gyermekklini-
ka) (50)

II. HELYEZÉS

Révész Péter, VI. évf. orvostanhallgató: Hallástréning cochleáris
implantációt követõen. Témavezetõ: dr. Pytel József (Fül-Orr-
Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika (51)

I. HELYEZÉS

Patzkó Ágnes, VI. évf. orvostanhallgató: Az alsó orrkagylók lézeres
kezelésének, illetve mucotomiájának összehasonlító klinikai
vizsgálata allergiás és nem-allergiás eredetû orrnyálkahártya
hypertrophiák eseteiben. Témavezetõ: dr. Gerlinger Imre (55)10
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TDK KONFERENCIA – 2008
A PTE ÁOK a hagyományos házi TDK konferenciát 2008. április 3-5. között rendezi meg.
A korábbi évek gyakorlatától eltérõen a jelentkezés és az absztrakt-beadás kizárólag online rendszerben történik, az addigra felál-
ló honlapon, a korábbiakban közzétett dátumnak megfelelõen február 29-i határidõvel, az alábbi kategóriákban:

Szekciók

1. Molekuláris biológia, sejtbiológia, fejlõdésbiológia, biofizika, biokémia, immunológia
Cellular, molecular and developmental biology, biophysics, biochemistry, immunology

2. Morfológia, patomorfológia, morfológiai diagnosztika
Morphology, pathomorphology, morphological diagnostics

3. Élettan, kórélettan, gyógyszertan, laboratóriumi diagnosztika
Physiology, pathophysiology, pharmacology, laboratory diagnostics

4. Konzervatív klinikai orvostudományok
Conservative clinical medicine

5. Operatív klinikai orvostudományok
Operative clinical medicine

6. Közegészségtan, szociális medicina, egészségügyi szervezés és irányítás
Public health, social medicine, health management

A konferencián kizárólag elõadások bemutatására van lehetõség. A rendezvényre egyúttal külföldi egyetemek hallgatóit is
meghívjuk, így a konferencia hivatalos nyelve magyar és angol.

Dr. Balogh Péter
PTE ÁOK TDK elnök

Pécs, 2008-01-07



M indig is volt vonzalmam vi-
dék felé, hisz Balassagyar-
maton születtem, ahová szü-

leimnek – némi kényszerûségbõl – a há-
ború után költözniük kellett. Így, közel
tíz boldog gyermekkori évet töltöttem
Balassagyarmaton, és amikor külföldön
elkapott a honvágy mindig balassagyar-
mati emlékek és képek jutottak eszem-
be. Késõbb Budapestre költöztünk, ahol
befejeztem a gimnáziumot. Közben el-
kezdtem vízilabdázni a Központi Sport-
iskolában, amely élsportolók képzésére
alakult, külföldi, fõleg japán mintára, és
nagyon sikeres lett, mivel sok világhírû
sportoló került ki onnan.

A gimnázium után Szegeden kezd-
tem el az orvosegyetemet (ahol nem is-
mertek, és így F-et írtam be az Sz. he-
lyett a felvételi lapon, azaz, fizikai ill.
szellemi dolgozó szülõk gyereke, az F
volt a menõ akkor), majd egy év múlva a
Budapesti Orvostudományi Egyetemen
folytattam tanulmányaimat, mivel beke-
rültem a felnõtt vízilabda válogatottba és
Szegedrõl nehéz volt feljárni az edzé-
sekre (1. kép). Így aztán automatikusan
az OSC (Orvosegyetemi Sport Club) ví-
zilabda csapatába kerültem, és a csapat-
tal háromszor nyertem magyar bajnok-
ságot, és egy Európa Kupát is. Az egye-
tem elvégzése után, mivel még lelkesen
vízilabdáztam, inkább elméleti intézetbe
szerettem volna kerülni, hogy tudjak jár-
ni az edzésekre, ne kelljen ügyelni, és
gondoltam nem árt még egy kicsit tanul-
ni az orvostudományt. Szerencsére be-
kerültem a Kovács Arisztid féle híres
Kikulá-ba, a Kísérleti Kutató és 2. sz.
Élettani Intézetbe Budapesten, ahol ren-
geteget tanultam az élettan, a kórélettan,
és azon belül fõleg a vérkeringés kutatá-
si módszereirõl, elméleteirõl. Az intézet-
ben nagyon intenzív élet folyt. Több ku-
tatócsoport volt, sok külföldi jött elõad-
ni, kutatni, és sokan mentek tõlünk kül-
földre tanulmányútra. Így kerültem én is
az Egyesült Államokba, elõször Phila-

delphiába, ahol az agyi mikrokeringést
kutattam Martin Reivich intézetében,
majd onnan váratlan fordulattal Tucson-
ba kerültem, ami Arizona államban van.
Az ok az volt, hogy az egyik kollégám,
aki úgy volt, hogy odamegy egy olyan
betegséget kapott, amit Philadelphiában
tudtak csak jól kezelni. Ezért megkért,
hogy én menjek el Tucson-ba. Hát le-
mentem. Árnyékban 45 fok, a folyók
évente egyszer folynak pár napig, stb.
De végül is szerencsém volt. Egy remek
kutatóintézetbe kerültem, prof. Paul
Johnson-hoz és itt kezdtem el az izom
mikrocirkulációval foglalkozni. Itt közel öt
évet töltöttem el, de közben többször meg-
szakítva, itthon is dolgoztam. Akkoriban, a
politikai változások miatt nem nagyon le-
hetett itthon kutatni. Így utólag is úgy gon-
dolom, jól döntöttem, hogy ez idõ alatt fõ-
leg a kutatással tudtam foglalkozni. 

Egyik ilyen alkalommal, mikor kint
voltam, nagyon beteg lettem, lázas vol-
tam, fájt a fejem és lefogytam közel húsz
kilót. Remekül néztem ki, mindig ilyen
alakra vágytam, csak nem egészen ilyen
áron. Kint vizsgálgattak neurológusok,
belgyógyászok, de nem jutottak semmi-
re, úgyhogy hazajöttem. Közben hatal-
mas szakállam nõtt, mert nem tudtam
borotválkozni, mivel remegett a kezem,
ezért mikor becsengettem otthon, nem
ismertek meg.

Hát elvoltam így egy darabig a Ko-
vács Arisztid-féle intézetben. Itthon is
jártam egy-két orvoshoz, de senki nem
tudott semmit. 

Egyszer aztán lementem a Balatonra
testvéremet meglátogatni. S ahogy a 
hollywoodi filmekben szokott történni,
megismerkedtem egy fiatal lánnyal, aki-
vel aztán szorosabbra fûzõdött a kapcso-
latunk (valószínû a sovány alakom mi-
att). A baj csak az volt, hogy én, úgy-
mond, halálos beteg voltam és senki
nem tudta, mi bajom. Aztán Kovács
Arisztidnek volt egy ötlete, hogy menjek
át a neurológiára, ahol Csanda Endre

professzor volt az intézet vezetõje. Meg
is tettem, átmentem hozzá és mikor
meglátott leültetett és azt mondta: „Na
most várjál, hívok egy orvost, aki bizto-
san meg tudja mondani, mi a bajod”.
Nemsokára bejött az ajtón dr. Komoly
Sámuel tanársegéd úr, aki rám nézett, ki-
csit gondolkodott, majd azt mondta:
„Neked szerintem Lyme betegséged
van”. Nekem akkor fogalmam sem volt,
hogy mi az a Lyme betegség. Õ akkortájt
jött vissza, ha jól tudom, Angliából és
vagy ott tanulmányozta, vagy máshol,
de sejtése bejött. Mindenesetre rögtön
nekem estek. Megdöftek egy nagy tûvel
a nyakamon, liquort szedtek. Recsegett-
ropogott a tû, de õk remekül érezték ma-
gukat, hogy spriccel a nyakam. Kiderült,
hogy a liquorban olyan antitestek voltak,
ami a Lyme betegségre jellemzõ. Külön
érdekesség volt még, hogy ugyanabban
az idõben egy másik vízilabda társam,
Luther Pista is ott feküdt nála, akinek
szintén ez a betegsége volt, csak a térdé-
ben. Mivel e betegséget a kullancs ter-
jeszti, általában lábon, térden, bokán
szokott jelentkezni a gyulladás. Akkor
úgy gondoltam, valószínû, hogy én fü-
vön feküdtem valahol, bár nem tudom,
hogy itthon vagy az USA-ban, ezért az
agyamra húzódott a dolog. A neheze az-
tán kezdõdött, mivel Komoly tanár úr
azt mondta, hogy be kell feküdnöm két-
három hétre és akkor rendbe fog hozni.
Erre én azt mondtam neki, hogy ez nem
megy. Végre találtam egy több mint csi-
nos, fiatal lányt, ezért én nem tudok
most két-három hétig a kórházban fe-
küdni. Gondolkodott egy percet, aztán
azt mondta, rendben van, akkor hatórán-
ként bejövök lefekszem és beadja az in-
fúziót, aztán mehetek. Hát így is történt.
Három hétig jártam be hatóránként a fia-
tal lánnyal karöltve, aki ott ült az ágyam
mellett, amíg az infúzió lefolyt s aztán
minden este elmentünk vacsorázni (ké-
sõbb tudtam meg, hogy ez döntõ szem-
pont volt nála). 

Sajnos a kezelés hatása rögtön meg-
látszott, mert elkezdtem hízni. Vissza-
híztam négy kilót két hét alatt. Aztán, az-
óta is egyre nehezebb tartani a súlyomat.
De hát akkor már mindegy volt, a fiatal
lány már a menyasszonyom lett (ami
biztos, az biztos). 
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Dr. Koller Ákos professzor
a Kórélettani és Gerontológiai Intézet vezetõje
Ideérkezésem másnapján, január másodikán prof. Barthó Loránd felkért, hogy
írjak valamit az Orvoskari Hírmondó számára magamról, mivel Pécsen nem
sokan ismernek. Gondoltam, a tudományos munkásságom e szempontból ke-
vésbé érdekes, aki meg akarta tudni, az megtudhatta a professzori pályázatom-
ból, vagy akár megnézheti a PubMed-ben. Ezért inkább egy-két történetet ír-
tam meg az életemrõl.



Nemsokára ismét visszamentem
Tucson-ba folytatni a kutatómunká-
mat, ahová már Õ is elkísért, és aztán
a University of Arizona vízilabdacsa-
pat tanúskodása segítségével meghá-
zasodtunk. Közben kaptam egy meg-
hívást Valhallába, a New York Medi-
cal College Élettani intézetébe, ahol
folytattam tovább a mikrocirkuláció-
val, endotheliummal való kutatásai-
mat prof Gabe Kaley-vel. Azóta is az
elmúlt húsz évben gyakran járok ki
mint visiting professzor és intenzív
kollaborációs kutatást folytatunk. Ér-
dekesség, amit késõbb tudtam meg,
hogy Valhalla-hoz közel esik Lyme
városka, amirõl a betegségemet elne-
vezték. E városkában egy beteg gyer-
mek édesanyja „fedezte” fel a beteg-
séget, addig kutatott utána! Továbbá,
Valhalla-ban, az egyetemen egy nagy
Lymekutató-központ van. Hát ennyit
a kiszámíthatatlanságról, amire min-
dig lehet számítani. Közben a Sem-
melweis Egyetemre, a Kórélettani In-
tézetbe kerültem, ahol meghonosítot-
tam az Amerikában megtanult mód-
szereket. 

Az elmúlt húsz évben sikerült a
négy legjobb kísérletem (n = 4), szó-
rás nélkül, azaz négy lányom szüle-
tett. Idõbeli eloszlásuk: 19, 16, 12, 1,5
éves (2. kép). Remélem, hogy a jövõ-
ben négy lánnyal tudom majd növelni
a pécsi létszámot, és a pécsi iskolák-
ban fogják folytatni tanulmányaikat.
Már korábbról is van családi kötõdé-
sem Pécshez, mivel a feleségem uno-
katestvére és családja itt él. Így idõn-
ként megfordultunk Pécsen, ahol
mindig jól éreztük magunkat.

Még ma is vízilabdázom. A sport
nagyon fontos része az életemnek. Az
utóbbi 18-20 évben a Senior Budapest
Vízilabda Klubban játszom. Régi tár-
saimmal többször nyertünk nemzet-
közi tornát és Európa bajnokságot is
(3. kép). Remélem, még pár évig
folytatni tudom, bár már egyre keve-
sebb csapat van ebben a korosztály-
ban. Tervezem, hogy majd itt is leke-
rülök elõbb-utóbb az uszodába. Szur-
kolok, hogy a pécsi vízilabda csapat is
minél jobban szerepeljen a Magyar
Bajnokságban. 

A tudományos életemben a 90-es
évek közepétõl alakult ki Péccsel való
szorosabb kapcsolatom. Nagy Judit
professzor asszony egy Budapesten
rendezett európai farmakológiai
kongresszuson odajött hozzám és
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kért, hogy jöjjek Pécsre, ad nekem egy
kutatólaboratóriumot, stb. Bár végül Bu-
dapesten maradtam, továbbra is tartot-
tam vele a kapcsolatot, csakúgy mint
prof. Rõth Erzsébettel, aki az általa szer-
vezett nagyszerû gyûlésekre mindig
meghívott. Szintén, az OTKA élettani
tudományok zsûri elnökeként nagyon jó
kapcsolatba kerültem Barthó Loránd
professzorral, aki a legmegbízhatóbb
zsûritag volt. Mindig idõben készítette
el a nagyon korrekt véleményét, ami na-
gyon megkönnyítette a munkámat. Meg
szeretném említeni dr. Lantos Jánost is,
aki szintén nagy segítségemre volt az
OTKA-nál a pályázatok megítélésénél,
valamint annak a tervezetnek az elkészí-
tésében, amit a Semmelweis Egyetemen
a Kísérletes Sebészeti Intézet létrehozá-
sára írtam meg, ami, úgy érzem, nagyon
fontos, és remélem az SE is  kialakít egy
ilyen intézetet. A remek sümegi gyûlése-
ken Németh Péter professzor úrral több-
ször találkoztam és megismertük egy-
mást. Tervezzük, hogy a jövõben közö-
sen rendezünk egy sümegi konferenciát
a gyulladási/immun-faktorok és a
vaszkuláris diszfunkció kapcsolatáról.
Remélem, hogy a jövõben még több pé-
csi kutatóval lesz kapcsolatom, mely
kollaborációkban, jó színvonalú cikkek-
ben, PhD-hallgatók képzésében fog
megnyilvánulni.

S végül egy újabb történet. Péccsel
kapcsolatban van még egy érdekes csa-
ládi szájhagyomány, aminek a lényege a
következõ. Volt egy Koller Emil László

nevezetû úriember – édesapámnak uno-
katestvére – aki nagyon gazdag volt, mi-
vel örökölt a szüleitõl egy ruhaüzletet,
ami igen jól ment. Õt azonban az üzlet
nem érdekelte, és élte a Krúdy Gyula ál-
tal megírt, könnyed éjszakai életet, és
költötte a pénzt is rendesen. Állítólag
nagyon jóképû ember volt, és elszédítet-
te, majd elvette feleségül Szinyei Merse
Pál festõ lányát. Éltek volna boldogan,
azonban nem tudott megkomolyodni,
járta a mulatókat, ezért házassága tönk-
rement, elváltak. Továbbra is folytatta a
könnyed életét és állítólag így találko-
zott az éjszakában Ernst Irénnel, akit az-
tán elvett feleségül. Aztán kiderült, hogy
Irénnek van egy testvére, Ernst Jenõ, aki

egy szegény kutató professzor volt Pé-
csett. Irén rávette Emilt, hogy valami jót
is tegyen, támogassa a „békás pro-
fesszort”, ahogy a családban emlegették
Ernst professzort. Különbözõ történetek
keringtek róla, hogy igen különleges,
igazi szórakozott professzor volt. Sajnos
Koller Emil korán meghalt, s gondolom
így a tudomány támogatása is megcsap-
pant. Bár a ruhaüzletet édesapám örö-
költe, nem volt benne sok köszönet. Jött
a háború, tönkrement, elvették stb.,
ahogy az akkor megszokott volt. Arra
azonban éppen elég volt, hogy a háború
után kitelepítsék a családot Balassagyar-
matra, ahol aztán, ahogy már írtam,
megszülettem. S talán ez így volt jó.
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Ember István professzor Jobst Kázmér professzornak egy, az Orvoskari
Hírmondó 2007. november-decemberi számának 20. oldalán, Reflexió
címmel megjelent cikkében foglalt megjegyzést pejoratívnak érez, és miat-
ta nyomatékosan tiltakozik. „Ember István professzor ezúttal indokolt, a
Tanszékfoglaló elõadások „kényszerszünet” utáni újraindításával a TT
elnökének, Bauer Miklós professzornak elsõ felszólalásához csatlakozva az
újraindítással magam is egyetértek.” – szól a mondat, amely talán úgy is
értelmezhetõ, mintha E. I. máskor indokolatlanul szólalna meg. (A
tiltakozás pontos szövege a szerkesztõnél megtalálható.) Megvallom, én
voltam az, akinek a kezén az említett írás keresztülment; azt sem mondom,
hogy nem tûnt fel a jelzõ, de egyrészt nem voltam biztos benne, hogy így
kell értelmezni, másrészt talán egy-egy „oldalvágás” néha „elmegy” – gon-
doltam. Remélem nincs harag: tanártársaim között, ill. köztük és köztem.

Barthó L.

A SENIOR BUDAPEST VÍZILABDACSAPAT – 2007
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Szakmai önéletrajz (Curriculum vitae)
Dr. Molnár Péter 1948. június 18-án született Bar-

cson. Ott végezte általános és középiskolai tanulmányait,
majd Szegeden, a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának vegyész szakán 1971-ben szerzett diplomát.

1971. 09. 01-tõl 2006. 08. 31-ig folyamatosan a PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézetében (korábbi nevén POTE Kémiai, majd Orvosi Kémiai Inté-
zet) dolgozott; 1971-tõl 1972-ig gyakornok, 1972-tõl 1990-ig tanársegéd, 1990-tõl 1994-ig adjunktus, majd 1994 óta docens. 2006. 09. 01-tõl a PTE ÁOK Far-
makognóziai Intézet mb. vezetõje. Kutatási területe a karotinoidok sztereokémiája; elsõsorban új karotinoidok izolálása és szerkezetigazolása, a karotinoidok polién-
láncának cisz-transz (Z/E)-izomerizációja, továbbá a karotinoidok növénybiokémiai és orvosi jelentõsége.

1976-ban védte meg egyetemi doktori értekezését; 1989-ben  kandidátusi fokozatot, majd annak átminõsítésével 1994-ben PhD fokozatot szerzett; 1997-ben ha-
bilitált. Eddig összesen 78 közleménye és egy könyvfejezete jelent meg (67 közlemény angol, 3 német, 8 magyar nyelven; 63 közlemény nemzetközi, 18 hazai fo-
lyóiratban). A közelmúltban megjelent elsõszerzõs könyvfejezet angol nyelvû; 1 angol nyelvû közleménye megjelenés alatt áll. Közleményeinek összesített impakt
faktora: 110,1; független össz-idézettségük: kb. 350. Tudományos elõadásainak és posztereinek összes száma: 138 (67 magyar, 11 német, 60 angol nyelvû). A fenti
eredményeket széleskörû hazai és nemzetközi együttmûködések keretében sikerült elérni.

Fontosabb hazai együttmûködõ partnerek: MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót; PTE TTK Növényélettani Tanszék és Botanikuskert; PTE
TTK Fizika Tanszék; Veszprémi Egyetem; MTA Kémiai Kutatóközpont; ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék, SZTE TTK Fizikai Kémiai Tanszék; SZTE Orvosi
Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet.

Fontosabb nemzetközi együttmûködõ partnerek: 2 svájci egyetem (Bern, Zürich), Hoffmann-La Roche cég (Basel) DSM Nutritional Products (Basel); 3 né-
met egyetem (Giessen, Mainz, Tübingen); 2 angol egyetem (Nottingham, Liverpool); 1 dél-afrikai egyetem (Natal, Pietermaritzburg); 1 olasz egyetem (Milano); 4
japán egyetem (Osaka, Shizuoka, Sakado, Tokyo); 2 amerikai egyetem [Miami (Florida), Tuscalosa (Alabama)]; „INEXA, INDUSTRIA EXTRACTORA C. A.” cég
(Quito, Ecuador, Dél-Amerika).

A karotinoid munkacsoport hazai és nemzetközi kapcsolatainak eredményes szervezése mellett Molnár Péter társelnöke volt az 1996-ban Pécsett rendezett „1st
Central European Workshop on Carotenoids” nevû rendezvénynek, majd elõadást tartott az 1998-ban ugyancsak Pécsett rendezett „2nd Central European Workshop
on Carotenoids” nevû rendezvényen.

Az elmúlt másfél évtizedben számos tudományos pályázatban (OTKA, ETT, FKFP) vett részt. Témavezetõje volt a 2002. január 1-tõl 2005. december 31-ig tar-
tó OTKA T 037441 sz., „A karotinoidok kémiai átalakításai” c. pályázatnak. Tagja a Tübingeni Egyetem Szerves Kémiai Intézetével történõ együttmûködés kereté-
ben egy NATO pályázatban (NATO Collaborative Linkage Grant, 978601) részt vevõ munkacsoportnak, valamint az EU 6. keretprogramjában („Hungary for FP6”
Project) kiemelt tudományterületnek számító karotinoidkémiai munkacsoportnak. Az EU TEMPUS Programja keretében az 1996/97-es tanévtõl az 1999/2000-es tan-
évig tartó, „A szerves és bioorganikus kémia oktatásának átfogó modernizálása Magyarország egyetemein (Új Közös Európai Projektek; S-JEP-01136396)” c. pályá-
zatban a giesseni kapcsolatok koordinátoraként tevékenykedett.

Dr. Molnár Péter egy belföldi és öt külföldi tanulmányúton vett részt. Belföldi tanulmányút: MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót (1978. 06. 1-
30.). Külföldi tanulmányutak: Institut für Klinische Chemie und Patobiochemie der Universität, Giessen (1992. 05. 25–1992. 06. 06.); Departement für Chemie und
Biochemie der Universität, Bern (1992. 10. 01–1993. 06. 30.); Institut für Organische Chemie der Universität, Tübingen (1994. 07. 01–1994. 07. 15.); Institut für
Klinische Chemie und Pathobiochemie der Universität, Giessen (1999. 05. 02–1999. 05. 15.); Institut für Organische Chemie der Universität, Tübingen (2004. 05. 10
–2004. 05. 22.).

Elnyert ösztöndíjak: TEMPUS CORTEX Program ösztöndíja (1992); Svájci Nemzeti Alapítvány ösztöndíja (1992/1993-as tanév); EU TEMPUS Program ösz-
töndíja (1999); Széchenyi István Ösztöndíj (2003. 09. 01–2006. 08. 31.); NATO Collaborative Linkage Grant (2004).

Dr. Molnár Péter a következõ tudományos társaságok, szervezetek tagja: Magyar Kémikusok Egyesülete; MTA Botanikai, Növénykémiai és Kemotaxonómi-
ai Munkabizottsága; Pécsi Akadémiai Bizottság; MTA Bioorganikus Kémiai Munkabizottság; MTA Kémiai Tudományok Osztálya Szerves Kémiai Munkabizottság;
Magyar Elválasztástudományi Társaság; Svájci Kémiai Társaság; Nemzetközi Karotinoid Társaság.

Oktatási tevékenység: Elõadások, gyakorlatok, szemináriumok tartása I. éves orvostanhallgatóknak; kollokviumok, szigorlatok vezetése a PTE ÁOK Bioké-
miai és Orvosi Kémiai Intézetében; Kreditpontos kurzusok (speciálkollégiumok) és PhD-kurzusok vezetése természetes anyagok, bioaktív vegyületek (karotinoidok,
szteroidok, alkaloidok) kémiájából; Gyakorlatok, szemináriumok vezetése vegyész- és orvostanhallgatóknak, továbbá tanárjelölt hallgatóknak a berni egyetemen az
1992/93-as tanévben; Elõadások tartása biokémiából testnevelõ tanárjelölt hallgatóknak és vizsgáztatás a JPTE Tanárképzõ Karán az 1991/92-es tanévben; Elõadá-
sok tartása a karotinoidok és szteroidok témakörébõl a PTE TTK Kémiai Tanszéke szervezésében mûködõ Kémiatanár Továbbképzõ Szakon a 2002/2003-as tanév-
ben; Elõadások, kreditpontos kurzusok tartása, kollokviumok és szigorlatok lebonyolítása a német nyelvû képzésben  orvostanhallgatóknak a 2004/2005-ös tanévtõl.

Elõadások tartása, kollokviumok és szigorlatok vezetése gyógyszerészhallgatóknak Farmakognózia tantárgyból a 2006/2007. tanévtõl. Kreditpontos kurzusok tar-
tása gyógyszerészhallgatóknak a 2006/2007. tanévtõl; Elõadások tartása a gyógyszerész-rezidensképzésben a 2006/2007. tanévtõl; Témavezetõ a PTE Gyógyszertu-
dományok Doktori Iskola „Biológiailag aktív anyagok izolálása és vizsgálata” c. programban.

Tisztségek, elismerések: Tisztségek: Az 1990/91-es tanévtõl a 2003/2004-es tanévig az Orvosi kémia tantárgy tanulmányi felelõse; 1996. 07. 01-tõl 2004. 01.
01-ig a PTE ÁOK Doktori (PhD) Tanácsának titkára.

Elismerések: 2003. 06. 05.: a PTE Tudományos és Kutatás-Fejlesztési (K + F) Bizottságának díja, „Az év kiemelkedõ szellemi alkotása” díj és Elismerõ Okle-
vél (Dr. Deli József professzorral megosztva); 2004. október 15.: a PTE ÁOK Dékáni Hivatala és Doktori Tanácsa által adományozott kitüntetés, a „Pro Facultate
Medicinae” Emlékérem ezüst fokozata.

Dr. Molnár Péter 2006. február 10-én sikeresen megvédte akadémiai doktori értekezését, amelynek alapján elnyerte az MTA Doktora (a kémiai tudomány dok-
tora) fokozatot. Akadémiai doktori oklevelét 2006. június 8-án vette át. 2007. szeptember 1-tõl egyetemi tanári kinevezést nyert.

Az intézeti infrastruktúra javítása:

Intézményünk, a PTE ÁOK Farmakognózi-
ai Intézete megalakulásától 2006. szeptem-
ber 1-ig a Gyógyszerészeti Intézet és Egye-
temi Gyógyszertár keretében mûködött,
mint Farmakognóziai Tanszék. 2006. szep-

tember 1-tõl önálló intézményként mûködik.
A 2006 nyarán megvalósult építési, átalakí-
tási munkálatok eredményeként az új tanév
kezdetére a Rókus u. 2. sz. alatti épületben
megtörtént egy intézeti titkárság, egy vezetõi
dolgozószoba és egy fitokémiai laboratóri-
um kialakítása, a legszükségesebb infra-

strukturális feltételekkel (bútorzat, víz, gáz,
telefon, számítógépes rendszer). Ezért e he-
lyen is köszönetet mondok magam és mun-
katársaim nevében karunk, egyetemünk gaz-
dasági és dékáni vezezetésének, a beruhá-
zóknak, kivitelezõknek, anyagbeszerzõk-
nek. 

Az egyetemi tanári, intézetvezetõi feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek; megvalósításukra vonatkozó elképzelések; esetleges nehézségek

BEMUTATJUK DR. MOLNÁR PÉTER EGYETEMI TANÁRT,
A FARMAKOGNÓZIAI INTÉZET VEZETÕJÉT
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Az építkezés 2006. évre szóló költségvetése
azonban már nem tette lehetõvé az új fitokémi-
ai laboratóriumunkba egy vegyifülke beszerzé-
sét és beépítését, melynek költsége ~ 1,5 millió
Ft volt. Avegyifülke beszerzése és beépítése ér-
dekében azonnali lépéseket tettem karunk dé-
káni és gazdasági vezetése felé, szorgalmazva,
hogy a beszerzés és beépítés a 2007. évi költ-
ségvetés terhére az új pénzügyi év elején való-
suljon meg, tekintettel arra, hogy az  oktatási és
kutatási funkcióra tervezett laboratóriumban a
2006/2007. tanév második félévében el szeret-
nénk indítani a gyakorlati oktatást és a kutató-
munkát egyaránt. Avegyifülke megvásárlása és
beépítése a 2006/2007. tanév második félé-
vének küszöbén pályázati forrásokból (ld. aláb-
b) valósult meg.
A múlt év szeptemberében karunk gazdasági
vezetõinek támogatásával sikerült fitokémiai
laboratóriumba egy új hûtõszekrény, egy új filc-
tollal írható falitábla mûködési keretünkbõl tör-
ténõ beszerzése. 16 használt laboratóriumi for-
gószéket az Anatómiai Intézettõl kaptunk. Ez
utóbbiakat ugyancsak központi keretbõl a házi
mûhelyben sikerült felújíttatnunk.
Intézetünk, a Gyógyszerészi Kémiai Intézettel
együttmûködve, még elõdöm, dr. Szabó László
Gyula professzor úr tanszékvezetése idején a
Herbal Network Program keretében egy pályá-
zatot nyert. A pályázat feladatainak megvalósí-
tása során intézetünk 2007-tõl elsõsorban a
Délnyugat-Dunántúlon termesztett különféle
gyógynövények laboratóriumi bevizsgálását
végzi, különös tekintettel a tisztaságvizsgálatra,
a mikrobiológiai és morfológiai vizsgálatokra.
A Herbal Network Program a „Határon át-
nyúló gyógynövénygyûjtõ, termelõ és felvásár-
ló hálózat kiterjesztése a határmenti térség gaz-
daságának fejlesztése érdekében”, mely a
Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szom-
szédsági Programban, az Európai Unió és a
Magyar Köztársaság társfinanszírozásával, a
Baranya Megyei Munkaügyi Központ felügye-
lete alatt valósul meg. 
A program keretében intézetünk bruttó 
5 670 000 Ft értékben vásárolhatott laboratóri-
umi berendezéseket, eszközöket, mûszereket,
melyek a következõk: 1 db RAYPA AE-28-
DRY típusú mikroprocesszoros vertikális au-
tokláv; 1 db FASTER TWO-30 típusú vertiká-
lis áramlású lamináris boksz; 13 db. Motic
2828 típusú mikroszkóp; 1 db Motic ST-39C-
N9GO típusú sztereomikroszkóp; 2 db Motic
ST-39Z-N9GO típusú sztereomikroszkóp és
végül 1 db általános felhasználási célt szolgáló
vegyifülke. A pályázat költségvetése a vegyi-
fülke esetében csak a megvásárlás költségeit fe-
dezte; gyors üzembehelyezését azonban már
más, késõbb említendõ forrásból kényszerül-
tünk megvalósítani.
Az infrastrukturális feltételek javítása vonatko-
zásában tervezzük fiatal diplomás munkatársa-

im földszinti dolgozószobáinak átfogó felújítá-
sát. A távlati tervekben szerepel a Rókus utcai
épület tetõterében két újabb dolgozószoba, illet-
ve egy intézeti könyvtárhelyiség kialakítása.
Ezen munkálatok mûszaki és biztonsági okokból
azonban sajnos kizárólag az épület tetõszerkezet-
ének teljes felújítását követõen tervezhetõk.

Személyi feltételek:
Intézetünk mûködésének személyi feltételei ad-
va vannak. Fiatal diplomás kolléganõim mind-
hárman PhD fokozattal és idegennyelv-tudással
(angol, német) rendelkeznek. Két kolléganõm
már adjunktus. Egyiküket, aki korábban tudo-
mányos segédmunkatársi munkakörben dolgo-
zott, már én terjeszthettem fel az adjunktusi cím
elnyerésére. Harmadik kolléganõm, aki koráb-
ban helyettesként, asszisztensi státusban dolgo-
zott, felterjesztésem eredményeként 2007. már-
cius 1-tõl egyetemi tanársegédi kinevezést
nyert.  Mindenképpen hangsúlyozandó, hogy
helyettesem, dr. Szabó László Gyula profesz-
szor, korábbi tanszékvezetõ – aki egyébként a
TTK Növényélettani Intézetének alkalmazottja
–  mind az intézetvezetés, mind az oktatás és
kutatás területén önzetlen segítséget nyújt. Sza-
bó professzor úr segítségére, támogatására, ha-
zai és nemzetközi szinten egyaránt elismert ok-
tatói és kutatói tapasztalatára a jövõben is szá-
mítok, e helyen is kérve ehhez egyetemünk, ka-
runk vezetõinek támogatását. Akorábban négy-
órás munkaidõben dolgozó titkárnõ állását a
növekvõ adminisztrációs feladatok zavartalan
ellátása céljából a dékáni, rektori és gazdasági
vezetés támogatásával sikerült módosítani. A
módosítás eredményeként 2007. márciusától
teljes munkaidõben foglalkoztatott új titkárnõt
sikerült felvenni, aki középfokú francia nyelvtu-
dással is rendelkezik. Intézetünk segédlaboránsa
szorgalmas munkájával szintén hozzájárul szer-
vezeti egységünk zavartalan mûködéséhez.

Oktatómunka:
Az alapképzés keretében másod- és harmadéves
gyógyszerészhallgatókat oktatunk. Tantárgyunk
másodéven két oktatási félévben a Farmako-
botanika (korábban 14 x 3 óra elõadás + 14 x 3
óra gyakorlat; a 2007/2008-as tanévtõl érvényes
tanterv szerint 14 x 1 óra elõadás + 14 x 1 óra
gyakorlat); harmadéven két oktatási félévben a
Farmakognózia (28 x 2 óra elõadás + 28 x 3 óra
gyakorlat). A Tanulmányi Hivatal felkérésére
munkatársaimmal egyeztetve összeállítottuk a
2006/2007. tanév elsõ és második félévére ter-
vezett kontakt-óra-beosztását. Az említett két fõ-
kollégium mellett valamennyien kreditpontos
kurzusokat (speciálkollégiumokat) is tartunk,
melyeknek kontakt-óra-beosztását ugyancsak
valamennyien elkészítettük.
A 2007/2008-as tanévtõl három új kötelezõen
választható és 9 új szabadon választható kredit-
pontos kurzust hirdettünk meg, melyeket a

szakvezetés és karunk kreditbizottsága is elfo-
gadott. A kurzusok nagy része mind gyógysze-
rész-, mind orvostanhallgatók számára meghir-
detésre került. A kreditpontos kurzusok vonat-
kozásában is súlyt kívánok helyezni az oktatás
és a számonkérés színvonalára.
Terveim szerint a jelenben és a jövõben egy-
aránt, elsõsorban a Farmakognózia tantárgy ok-
tatása területén hangsúlyozni kell a fitokémia,  a
növényi biokémia és a gyógyászati felhasználás
fontosságát. 
A Technikai Csoport és a Multimédia Kutatóla-
boratórium vezetõjének közremûködésével ké-
résemre sikerült elérni, hogy a 2006/2007. tanév
kezdetétõl a Rókus utcai épületben lévõ tanter-
münkben is megvalósult a rendszeresen projek-
torral történõ elõadások tartásának lehetõsége.
A Farmakobotanika és Farmakognózia tantár-
gyak laboratóriumi gyakorlatainak zavartalan
lebonyolítása érdekében a 2006/2007. tanév
elején az Anatómiai Intézet segítségével né-
hány további kölcsön-mikroszkópot állítottunk
be (korábban a Biológiai Intézettõl kaptunk na-
gyobb számban kölcsön-mikroszkópokat). A
második félév során a már említett, Európai
Unió által támogatott pályázat eredményeként
sikerült új, korszerûbb mikroszkópokat besze-
reznünk.
A Chinoin Gyógyszergyár támogatásával a kö-
zelmúltban két új digitális táramérleg beszerzé-
sére nyílt lehetõség.
„Az MTAdoktora fokozatot szerzett oktatók/kuta-
tók támogatása” címmel egyetemünk Rektori
Hivatala 2006. november 30-i beadási határidõ-
vel pályázatot hirdetett. Elkészítettem és benyúj-
tottam ezen pályázatomat. A pályázattal elnyer-
hetõ támogatás összegének (400 000 Ft) egy ré-
szébõl fedeztük az új fitokémiai laboratóriumban
üzembe helyezett vegyifülke elszívó-berendezé-
sének és üzembe állításának költségeit.
Jelenleg is, de a jövõben is fontosnak tartom,
hogy intézetünkben egyre több diákköri és
szakdolgozat, valamint diplomamunka készül-
jön. Intézetünk TDK- és szakdolgozat-témái a
2006/2007. tanévre kiadott Tanrend c. kiadvány
220. és 221. oldalain talhatók. Munkatársaim
kezdeményezésére, egyetértésemmel és a szak-
vezetés támogatásával a 2007/2008. tanévtõl lé-
nyegesen kibõvítettük az említett listát.
Megemlítendõ még az intézetünkben folyó
gyógyszerész-rezidens képzés, melyben két év-
folyam rezidenseinek oktatási félévenként 12-
12 órában tartunk tantermi elõadásokat. Mind a
rezidensképzés, mind a diákkörös hallgatók és
szakdolgozataikat készítõk felkészítésében je-
lenleg is, de a jövõben is számítok dr. Szabó
László Gyula professzor úr támogató közremû-
ködésére, segítségére, nagy szakmai tapasztala-
tára.
A 2006/2007. tanévtõl az Általános kémia tan-
tárgy oktatását is a gyógyszerész szak oktatói
végzik. Ennek keretében dr. Perjési Pál egyete-
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mi docens tantárgyfelelõsségével, dr. Lóránd
Tamás egyetemi docenssel együtt közremûkö-
döm az Általános kémia oktatásában, mely sze-
meszterenként 5-6 héten keresztül heti 2 óra
elõadás megtartását jelenti.
Oktatómunkánk zavartalan folytatása érdeké-
ben fontosnak tartom elsõsorban a társintéze-
tekkel (Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi
Gyógyszertár, Gyógyszerészi Kémiai Intézet,
Gyógyszertechnológiai Intézet, TTK Növény-
élettani Tanszék, Botanikuskert), továbbá a
társegyetemek megfelelõ intézeteivel történõ
folyamatos és gyümölcsözõ kapcsolattartást. 
Továbbra is részt kívánok venni a német nyel-
vû orvosképzésben, az Orvosi kémia („Chemie
für Mediziner”) oktatásában dr. Ohmacht Ró-
bert egyetemi tanár irányításával és dr. Lóránd
Tamás egyetemi docens közremûködésével. A
német nyelvû képzésben továbbra is  meghirde-
tem és megtartom az „Alkaloide” c. kreditpon-
tos kurzust.

Kutatómunka:
Munkatársaim, dr. Farkas Ágnes egyetemi ad-
junktus, dr. Horváth Györgyi egyetemi adjunk-
tus és dr. Papp Nóra egyetemi tanársegéd,
mindhárman a PTE Biológia Doktori Iskola
Botanika Programja keretében készítették el
doktori (Ph D) értekezésüket. Dr. Farkas Ágnes
PhD értekezésének címe: Pyrus mikrotaxonok
florális attraktivitása. Védésének éve: 2001.;
Dr. Horváth Györgyi PhD értekezésének címe:
Néhány Thymus taxon fitokémiai jellemzõinek
megismerése kromatográfiás, mikrobiológiai
és molekuláris módszerekkel. Védésének éve:
2005.; Dr. Papp Nóra PhD értekezésének címe:
Euphorbia taxonok és Euphorbia cyparissias
L. populációk összehasonlító morfofiziológiai
jellemzése. Védésének éve: 2005.
Itt jegyzem meg, hogy dr. Farkas Ágnes téma-
vezetõje az OTKA F48815 sz. jelenleg is futó
pályázatnak, melynek címe: Néhány gyógynö-
vény florális nektáriumának szerkezete és szek-
réciós aktivitása, a nektár speciális metabolitjai;
Dr. Papp Nóra Ifjúsági OTKA pályázatot nyúj-
tott be, melynek címe: Néhány hazai gyógy-
növénytaxon és populációinak összehasonlító
kemotaxonómiai és morfofiziológiai értékelése.
Munkatársaim továbbra is az általuk megkez-
dett témákban kívánják folytatni kutatásaikat.
Munkájukat dr. Szabó László Gyula profesz-
szor úrral, korábbi tanszékvezetõvel együtt to-
vábbra is segítem és támogatom. A sikeres ku-
tatómunka folytatása érdekében tárgyaltam a
PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intéze-
tének professzoraival, dr. Ohmacht Róbert és
dr. Deli József professzorokkal, akik támogatá-
sukról biztosítottak engem és munkatársaimat
egyaránt. Hozzájárultak ugyanis ahhoz, hogy
segítséget nyújtanak munkatársaimnak a kuta-
tómunkájukkal kapcsolatban felmerülõ HPLC-

és HPLC-MS elválasztások és egyéb kísér-
letek területén.
Munkatársaim intézetünkön és korábbi
munkahelyemen, a PTE ÁOK Biokémiai
és Orvosi Kémiai Intézetén kívül a PTE
TTK Növényélettani Intézetében is végez-
nek kutatómunkát, ahol dr. Jakab Gábor
egyetemi tanár, intézetvezetõ és dr. Szabó
László Gyula egyetemi tanár segíti és tá-
mogatja munkájukat. Dr. Horváth Györgyi
mikrobiológiai jellegû kutatásait a PTE
ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immuni-
tástani Intézetében dr. Kocsis Béla egyete-
mi docens támogatásával végzi.
Az elmúlt hónapokban dr. Horváth Györ-
gyi munkatársamat bevontam a karoti-
noidokkal kapcsolatos kutatómunkába. A
PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai
Intézetében, dr. Deli József professzor, a
karotinoid munkacsoport vezetõje támoga-
tásával megismertettem munkatársammal
a karotinoidok izolálásával kapcsolatos la-
boratóriumi munka alapvetõ módszereit.
Ezen munka keretében elvégeztük három
gyógynövény [érdeslevelû napraforgó
(Helianthus rigidus), csicsóka (Helianthus
tuberosus), gilisztaûzõ varádics (Tanacetum
vulgare)] virágjának és három gyógynövény
[Pirítógyökér (Tamus communis), húsos som
(Cornus mas), tiszafa (Taxus baccata)] termé-
sének karotinoid-analízisét. 
Korábbi munkáinkhoz kapcsolódva, dr. Drin
István (MEDI-LAB Kft., Szentendre), a
Gyógynövénykutató Intézet egykori munkatár-
sa felkérésére a közelmúltban elvégeztük há-
rom különbözõ rózsa-taxon csipkebogyó-álter-
mésének összehasonlító karotinoid-analízisét.
Ezen legújabb eredményeinkrõl hazai és nem-
zetközi konferenciákon elõadások és poszterek
keretében számoltunk, ill. számolunk be (Cen-
tenáriumi Vegyészkonferencia, Sopron, 2007.
május 29-június 1.; Gyógynövény Szimpózi-
um, Szeged, 2007. október 18-19.; 55th Inter-
national Congress and Annual Meeting of the
Society for Medicinal Plant Research, Graz,
Austria, September 03-06, 2007; 7th Balaton
Symposium on High Performance Separation
Methods, Siófok, Hungary, September 05-07,
2007).
A jövõben számos további gyógynövény virá-
gának, termésének, egyéb részeinek rendszeres
karotinoid-analízisét tervezzük, mind a klasszi-
kus oszlopkromatográfia, mind a modern
elválasztástechnikai módszerek (HPLC;
HPLC-MS, HPLC-NMR) alkalmazásával. A
HPLC-NMR-vizsgálatok területén történõ
együttmûködés folytatásának lehetõségét Prof.
Dr. Klaus Albert (Institut für Organische
Chemie der Universität, Tübingen) ajánlotta fel
egy közös NATO-pályázat keretében. Ameny-
nyiben sikerül új, ismeretlen szerkezetû karoti-

noidot izolálnunk, elvégezzük teljes szerkezet-
azonosítását.
Együttmûködésünket tovább folytatjuk a PTE
TTK Növényélettani Intézetével, dr. Szabó
László Gyula és dr. Jakab Gábor professzorok-
kal. Dr. Jakab Gábor professzor hosszabb idõt
töltött svájci egyetemek (Fribourg, Neuchatel,
Genf) botanikai, növényélettani intézeteiben;
növényélettannal, immunológiával és genetiká-
val foglalkozik. Õ elsõsorban az ismert növényi
hormon, az abszcisszinsav karotinoid-5,6-e-
poxidokból történõ képzõdése mechanizmusá-
nak vizsgálatára ajánlott kutatási együttmûkö-
dést. 
Fontosnak tartom a hazai társegyetemek, elsõ-
sorban a Semmelweis Egyetem és a Szegedi
Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetei-
vel történõ kapcsolatfelvételt és kutatási együtt-
mûködést. Az együttmûködés a PTE ÁOK
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézetének (ko-
rábbi munkahelyem) karotinoid munkacsoport-
ja, intézetünk és a Semmelweis Egyetem Far-
makognóziai Intézete közötti kutatási együtt-
mûködés 2006 szeptemberében létrejött. Dr.
Szõke Éva, dr. Lemberkovics Éva és dr. Kéry
Ágnes professzor asszonyok kérésére különbö-
zõ paprika-olajok össz-karotinoid-tartalmát és
karotinoid-összetételét vizsgáltuk dr. Deli Jó-
zsef professzor úr koordinálásával.
A SZTE Farmakognóziai Intézetével, dr.
Hohmann Judit professzor asszonnyal és dr.
Máthé Imre professzor úrral a tavasz folyamán
sikerült felvenni a hivatalos kapcsolatot. Ezen
kapcsolat keretében felmerült közös pályázatok
benyújtásának lehetõsége is.
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2006 októberében vendégünk volt dr. Babulka
Péter az AROMAX NATURAL PRODUCTS
ZRT. (Budapest) kutatási igazgatója, aki a nö-
vényi illóolajok vizsgálata terén ajánlotta fel
együttmûködését, támogatását.
Még a 2006-os év elején dr. Deli József pro-
fesszor úrral együtt kutatási együttmûködést
alakítottunk ki dr. Tyihák Ernõ professzor úrral,
az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetének
munkatársával, aki különleges biokémiai reak-
ciók keretében (BioAréna-rendszer) vizsgálja a
karotinoidok átalakulásait, növénybiokémiai
szerepét. Az együttmûködés folyamatban van;
eddigi eredményeinkrõl a tervezett közös pub-
likációról a közelmúltban tartottunk szakmai
megbeszélést.
Nagyváradon (Románia) az Orvostudományi
és Gyógyszerészeti Egyetemen dr. Németh Ti-
bor professzor úr és munkatársai kutatási
együttmûködést folytatnak munkatársaimmal,
melynek eredményeként a XIII. Román Nem-
zeti Gyógyszerész Kongresszuson (Kolozsvár,
2006. szept. 28-30.) „Histological studies of
Salvia officinalis L. var. purpurescens” címmel
közös poszter bemutatására került sor. 
A jövõben is folytatni kívánjuk ezen együttmû-
ködést.
Marosvásárhelyrõl (Erdély, Románia) dr.
Csedõ Károly professzor, az Orvostudományi
és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerésztu-
dományi Kar Farmakognóziai és Fitoterápiai
Tanszékének vezetõje, a Román Tudományos
Akadémia tagja az alábbi kutatási témakörök-
ben ajánlotta fel intézetünkkel történõ együtt-
mûködését:
� Védett növények szaporodásbiológiája;
� Illóolajos növények produkcióbiológiája

és monoterpének mikrobiológiai hatásá-
nak in vitro vizsgálata;

� Teadrogok és speciesek vízoldékony ha-
tóanyagainak kioldása és dinamikai jel-
lemzése;

� Gyógynövénypopulációk kemotaxonó-
miai értékelése;

� Karotinoidok kutatása gyógynövényekben.
Csedõ professzor úr kezdeményezésére sor ke-
rülhet oktatóink, kutatóink, hallgatóink pár na-
pos vagy néhány hetes cserelátogatására is.
Fontosnak tartom a többi szomszédos ország,
elsõsorban Ausztria társegyetemeinek megfele-
lõ intézeteivel történõ kapcsolatfelvételt. Tekin-
tettel arra, hogy Pécs és Graz testvérvárosok,
egyetemeink között már több mint másfél évti-
zede gyümölcsözõ kapcsolat áll fenn, melynek
keretében minden második évben Mûszeres
Analitikai Konferenciára kerül sor Pécsett, ill.
Grazban. Ezen konferenciák egyik fõ szervezõ-
je dr. G. Gübitz professzor (Institut für Phar-
mazeutische Wissenschaften, Dept. für Phar-
mazeutische Chemie), akivel régi ismeretsé-
günk alapján kezdeményeztem az intézeteink

közötti hivatalos kapcsolatfelvételt. Az egyete-
meink közötti partnerkapcsolatok keretében
2007 áprilisában egyhetes tanulmányúton vet-
tem részt Grazban Gübitz professzor úr intéze-
tében. Fogadott Bauer professzor úr is, az otta-
ni Farmakognóziai Intézet igazgatója, akivel si-
keres tárgyalást folytattam az intézeteink közöt-
ti kapcsolatfelvételrõl. Õ szervezte a Grazban
tartott (2007. szeptember 3-6.) „International
Congress and Annual Meeting of the Society
for medicinal Plant Research” c. nemzetközi
konferenciát, melyen munkacsoportunk két
poszterrel szerepelt.
Dr. Ohmacht Róbert professzor ajánlására fel-
vettem a kapcsolatot dr. Liselotte Krenn pro-
fesszor asszonnyal, aki a Bécsi Egyetem Far-
makognóziai Intézetének vezetõje. Krenn pro-
fesszor asszony elfogadta meghívásunkat; feb-
ruárban vendégünk volt és intézetünkben elõ-
adást tartott kutatómunkájának legújabb ered-
ményeirõl.
Mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a
Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógy-
szerészeti Egyetem nyugdíjas professzorai már
15 éve Pécsett élnek. Rácz Gábor professzor, a
Román Tudományos Akadémia és több nem-
zetközi tudományos társaság tiszteletbeli tagja
és felesége Rácz-Kotilla Erzsébet professzor
asszony, aki Romániában a gyógynövény ható-
anyagok farmakodinámiás hatása terén végzett
kiemelkedõ kutatásokat, már 15 éve oktatnak
fitoterápiát, homeopátiát és természetgyó-
gyászati ismereteket szerte az országban; tették
ezt korábban a Pécsi Orvostudományi Egyete-
men is. Aszámunkra is gyümölcsözõ kapcsola-
tot szeretnénk a Rácz-házaspárral feleleveníte-
ni. Konzulensi, tanácsadói segítségükre a jövõ-
ben számítunk.
A továbbiakban az elõzmények ismertetésével
vázolom néhány, még korábbi munkahelye-
men, a PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémi-
ai Intézete karotinoid munkacsoportjában meg-
kezdett kutatási témám folytatásának lehetõsé-
geit, terveimet.
A karotinoidok biológiai szerepére, funkcióira
és aktivitására vonatkozó vizsgálatok elõretöré-
se az utóbbi években munkacsoportunkat is ar-
ra ösztönözte, hogy a természetben elõforduló
új karotinoidok izolálása és szerkezetazonosítá-
sa mellett mind hazai, mind nemzetközi együtt-
mûködések keretében bekapcsolódjunk a
karotinoidok biológiai aktivitásával kapcsola-
tos kutatásokba.  Így Hager, Young és Cowan
professzorok felkérésének eleget téve, kutató-
munkájukba bekapcsolódva, akadémiai dokto-
ri értekezésemben tárgyaltam néhány új vég-
csoportot tartalmazó karotinoid növénybiológi-
ai szerepének vizsgálatával kapcsolatos ered-
ményeinket.
Már az 1980-as években kiderült, hogy a
karotinoidok (elsõsorban a β-karotin) hatására

csökken bizonyos mesterségesen kiváltott da-
ganatok, továbbá elsõsorban a bõrrák és a tüdõ-
rák kockázata. Az újabb vizsgálatok eredmé-
nyei pedig arra utalnak, hogy a likopin eredmé-
nyesen alkalmazható mind a tüdõrák, mind a
prosztatarák megelõzésében, továbbá növeli a
csontképzésben lényeges szerepet játszó fehér-
jék koncentrációját is (Program of the 13th
International Carotenoid Symposium, Honolu-
lu, Hawaii, USA, January 6-11th, 2002, pp.
130-140).
A daganatellenes hatásra vonatkozó vizsgálata-
inkat a közelmúltban a a SZTE Orvosi Mikro-
biológiai és Immunbiológiai Intézetével, Mol-
nár József professzor kutatócsoportjával törté-
nõ együttmûködés keretében végeztük. Meg-
vizsgáltuk 12 természetes forrásból izolált
karotinoidnak a tumorsejtek multidrog-rezisz-
tenciájára és apoptózisára gyakorolt hatását. 
Megállapítottuk, hogy az általunk izolált karoti-
noidok jelentõs, de a kémiai szerkezettõl függõ
multidrog-rezisztencia-gátló hatást okoztak.
Vizsgálatainkat karotinoid-5,6- és 5,8- epoxi-
dokra, továbbá néhány karotinoid-izomerre is
kiterjesztettük. Eredményeinket az ide vonat-
kozó közlemények (8 közlemény), elõadások
és bemutatott poszterek (9 elõadás, ill. poszter)
tartalmazzák.
A fenti kutatások folytatásaként vizsgálni kí-
vánjuk néhány apo-karotinoid [8’-apo-β-karot-
in-8’-al, 5,6-epoxi-5,6-dihidro-8’-apo-β-karot-
in-8’-al, β-citraurin (apo-8’-zeaxantinal), apo-
10’-violaxantal, retinal (A-vitamin-aldehid),
retinol (A-vitamin), A-vitaminsav, A-vitamin-
sav-etilészter], és szeko-karotinoid (szemi-β-
karotinon, szemi-β-karotinon-epoxid) mul-
tidrog-rezisztencia-gátló hatását.
A fent említett vizsgálatokat japán kutatókkal
[M. Kawase (Faculty of Pharmaceutical Sci-
ences, Josai University, Sakado) és N. Moto-
hashi (Meiji Pharmaceutical University, Toky-
o) professzorok munkacsoportjaival] történõ
együttmûködés keretében különbözõ fitoxan-
tin-keverékekre is kiterjesztettük. A következõ
fitoxantin-keverékek biológiai aktivitását vizs-
gáltuk: piros fûszerpaprika hipofázikus (1)- és
epifázikus karotinoidjait tartalmazó keverék
(2); ’Valencia narancs’ héjának hipofázikus
karotinoidjait tartalmazó keverék (3); ’Golden
delicious’ alma hipofázikus (4)- és epifázikus
karotinoidjait tartalmazó keverék (5). Megvizs-
gáltuk ezen minták és a β-karotin Helicobacter
pylori (gyomorfekélyt elõidézõ baktérium) el-
leni, HIV-vírus elleni, citotoxikus, multidrog-
rezisztencia-gátló és szabadgyök-fogó (scav-
enger) hatását. Eredményeinkrõl részletesen a
Phytotherapy Research c. folyóiratban megje-
lent dolgozatunkban számoltunk be.
A jövõben a következõ fitoxantin-keverékek
fentiekben ismertetett biológiai hatásait kíván-
juk vizsgálni: 1. Fitoxantin-észterek keveréke



piros csészegombából (Sarcoscypha coc-
cinea); 2. Fitoxantin-keverék csipkebogyóból
(Rosa canina); 3. Fitoxantin-keverék Lycium-
ból (Lycium halimifolium); 4. Fitoxantin-kev-
erék árvácskából (Viola tricolor); 5. Fitoxanti-
n-keverék napraforgó virágból (Helianthus
annuus); 6. Piros csészegomba (Sarcoscypha
coccinea) karotinoidjai (teljes extraktum); 7.
Fitoxantin-keverék Lycium halimifolium-ból
(hipofázikus frakció); 8. Fitoxantin-keverék
Lycium halimifolium-ból (epifázikus frakcó);
9. Csipkebogyó (Rosa canina) éteres extraktu-
mának hipofázikus karotinoidjai; 10. Csipke-
bogyó (Rosa canina) éteres extraktumának
epifázikus karotinoidjai; 11. Csipkebogyó
(Rosa canina) metanolos extraktumának
hipofázikus karotinoidjai; 12. Csipkebogyó
(Rosa canina) metanolos extraktumának
epifázikus karotinoidjai; 13. Árvácska virág
(Viola tricolor) hipofázikus karotinoidjai; 14.
Napraforgó virág (Helianthus annuus)
hipofázikus karotinoidjai.
A fenti karotinoid-mintákat a megfelelõ növé-
nyekbõl, növényi részekbõl kristályos állapot-
ban már izoláltuk és a japán kollégák rendelke-
zésére bocsátottuk. A kísérletek folynak, né-
hány részeredmény már rendelkezésünkre áll.
A karotinoidok daganatellenes hatására vonat-
kozó kutatásainkhoz kapcsolódóan a vízben
nem oldódó karotinoidok jobb felszívódását
célzó vizsgálatainkatp prof. A. Selva (CNR,
Istituto di Chimica del Riconoscimento Mole-
culare di Milano) kutatócsoportjával együtt-
mûködve végeztük. Elõállítva a likopin α- és
β-ciklodextrinnel képzett vízoldható zárvány-
komplexeit, MALS-, IS/ESIMS- és tandem
MS-módszerek alkalmazásával megállapítot-
tuk, hogy a komplexek nanométer mérettarto-
mányú aggregátumokat képeznek, s az α-CD-
likopin és a β-CD-likopin komplexek alakja
eltérõ. Megerõsítettük, hogy ezen komplexek-
ben az alkotórészek aránya 1:1, továbbá javas-
latot tettünk a képzõdõ aggregátumok szerke-
zetére is. Az eredményekrõl nemzetközi kon-
ferencián (12th International Carotenoid Sym-
posium, Cairns, Australia, July 19-23, 1999),
valamint a Carbohydrate Research c. folyó-
iratban megjelent közleményünkben számol-
tunk be.
Ezirányú vizsgálatainkat a jövõben más karoti-
noidokra és karotinoid-izomerekre is kiter-
jesztjük. Itt jegyzem meg, hogy a karotinoidok
és a ciklodextrinek kölcsönhatásaival kapcso-
latos vizsgálatok a hazai CYCLOLAB kutató-
csoportjával történõ együttmûködés keretében is
megindultak dr. Deli József professzor úr, a
karotinoid munkacsoport vezetõje irányításával.
H. Hashimoto japán professzor (Depart-ment

of Physics, Osaka City University, Osaka; and
„Light and Control”, PRESTO/JST, Osaka)
munkacsoportjával együttmûködve az optikai
abszorpciós-, Raman- és FT-IR-spektroszkópi-
ai adatokból számítható elektrongerjesztési
energia-értékek alapján kívánunk felvilágosí-
tást nyerni a karotinoidok fotoszintézisben be-
töltött szerepének részleteire. Ennek érdeké-
ben a közelmúltban elvégeztük tíz természetes
és öt szemiszintetikus össz-transz karotinoid vizs-
gálatát a fenti spektroszkópiai módszerekkel.
Eredményeink egy részét a 13. Nemzetközi
Karotinoid Szimpóziumon (Honolulu, Ha-
waii, 2002. január 6-11.), további részét a 14.
Nemzetközi Karotinoid Szimpóziumon (Edin-
burgh, Skócia, 2005. július 17-22.) mutattuk be.
A jövõben ~ 40 különbözõ térszerkezetû, ter-
mészetben elõforduló, ill. szemiszintetikus
úton, sztereomutációval elõállítható cisz-
karotinoid ezirányú vizsgálatát tervezzük a
fenti spektroszkópiai módszerekkel. A mintá-
kat a japán kutatócsoport rendelkezésére bo-
csátottuk.
A karotinoidok, a klorofill és a citokróm b559

fontos kofaktorai a növények II. sz. fotorend-
szere fénygyûjtõ komplexének (LHC). Ezen
vegyületek olyan másodlagos elektronszállító
folyamatokban vesznek részt, melyek a P680-
gyök-kationok (P680? +) megkötésében és a
II. fotorendszer fényvédõ hatásának kifejtésé-
ben van jelentõségük. Az említett folyamatok
során karotinoid-gyök-kationok (Car?+) kép-
zõdnek. Különösen érdekes ezen részecskék
elektronszerkezetének és környezetüknek az
elektronspin-sûrûség-eloszlásra gyakorolt ha-
tása.
A közelmúltban prof. L. Kispert (University of
Alabama, Tuscaloosa) kutatócsoportjával
együttmûködve SiO2 – Al2O3 keverékre ad-
szorbeált természetes zeaxantin (ex Lycium
halimifolium) és violaxantin (ex Viola tricolor)
besugárzása (γ > 350 nm) révén elõállítottuk a
megfelelõ karotinoid-gyök-kationokat (Car+).
Ezen részecskék szilárd fázison történõ stabili-
zációja a II. fotorendszer reakciócentrumán
történõ stabilizációhoz hasonló mechanizmus
szerint játszódik le. A karotinoid-gyök-ka-
tionok (Car+) elektronszerkezetének jellemzé-
se céljából pulzáló ENDOR (Electron Nuclear
Double Resonance) és HYSCORE (Hyperfine
Sublevel Correlation)-spektroszkópiával meg-
határoztuk a zeaxantin- és violaxantin-gyök-
kationokra jellemzõ hiperfinom csatolási ál-
landó-értékeket. 
Eredményeinkrõl a 14. Nemzetközi Karoti-
noid Szimpóziumon (Edinburgh, 2005. július
17-22.), a „47th Rocky Mountain Conference
on Analytical Chemistry” nevû rendezvényen

(Denver, Colorado, USA, 2005. július 31-au-
gusztus 4.), és további négy nemzetközi konfe-
rencián [Proceedings of the 28th DOE Solar
Photochemistry Research Conference (June 4-
7 2006, Warrenton VA, USA); 5th Asia-Pacific
EPR/ESR Symposium (August 24-29, 2006,
Novosibirsk, Russia); Southeastern Magnetic
Resonance Conference (November 3-5, 2006,
Gainesville, Florida, USA); 29th DOE Solar
Photochemistry Research Conference (June
10-13 2007, Warrenton VA, USA)]  bemutatott
poszterek és a J. Phys. Chem. B c. folyóiratban
(IF.: 4,1) megjelenõ közleményünk keretében
számoltunk be.
A fenti kutatási együttmûködés során a közel-
jövõben 18 össz-transz- és 12 mono-cisz-
karotinoid vizsgálata várható az említett spekt-
roszkópiai módszerekkel. Az összesen 30 tisz-
ta, kristályos állapotú karotinoid-mintát már
Kispert professzor rendelkezésére bocsátottuk.
A karotinoidok biológiai hatásaira vonatkozó
újabb vizsgálatok eredményei arra utalnak,
hogy a hatások egy részéért a karotinoidok me-
tabolizmusa során képzõdõ, gyakran váratlan
szerkezetû oxidációs termékek felelõsek. Ilyen
pl. a β-karotin metabolizmusa során képzõdõ
5,8-endoperoxi-5,8-dihidro-β-karotin-13-on,
mely gátolja a mellrák kialakulásáért felelõs
daganatos sejtek növekedését, s ezen sejtek ko-
leszterin-szintézisét [L. M. Canfield, X. Hu, K.
M. White, N. E. Jacobsen, D. J. Mangelsdorf:
β-Carotene oxidation products inhibit growth
and colesterol synthesis in breast cancer cells,
12th International Carotenoid Symposium,
Cairns, Australia, July 18-23, 1999; Abstracts:
6A-4, p. 191].
Tekintettel a karotinoidok oxidációs termékei-
nek fontos biológiai szerepére, a jövõben né-
hány karotinoid példáján tanulmányozni kí-
vánjuk a molekuláris oxigén, valamint külön-
bözõ oxidálószerek hatását változatos kísérleti
körülmények között. Tervezzük néhány ter-
mék kristályos állapotban történõ izolálását,
szerkezetigazolását.
A fentiekben ismertetett tervek, elképzelések
jelentõs része a 2006. november 30-i határidõ-
vel benyújtott egyetemi tanári pályázatomban
is olvaható. Az esetleg felmerülõ nehézségek
(intézetünk mindössze egy éve önálló; egyete-
münk, karunk gazdasági helyzete ismert) re-
ménységem szerint szorgalmas munkával,
összefogással, a jelenleg meglévõ hazai és
nemzetközi együttmûködések fenntartásával
és bõvítésével legyõzhetõk.

Dr. Molnár Péter egyetemi tanár
az MTA, a kémiai tudomány doktora

intézetigazgató
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Hogyan kerültél Pécsre?

1992-ben középidõs adjunktusként részt
vehettem az akkori DOTE Közegészségta-
ni és Járványtani Intézetének megbízott ve-
zetésében, mivel akkori fõnököm, Kertai
Pál professzor minden energiáját az egye-
temi évek után a gyakorlat, azaz az ÁNTSZ
megszervezésére fordította, tisztiorvosi ki-
nevezést is nyert 1994-ig, így „gazda nél-
kül maradt” az a Debreceni Közegészség-
tani Intézet, amely a ’80-as években
„Kertai Iskola” néven egyike volt a DOTE
legjobban teljesítõ intézeteinek. Kertai pro-
fesszor ismerte fel a nemfertõzõ betegsé-
gek epidemiológiai jelentõségét, részt vett
az Akadémia 1987-ben felállított bizottsá-
gában, amely a reformot, fordulatot volt hi-
vatott elõkészíteni, egyike voltunk a leg-
több TDK-ást foglalkoztató intézetnek,
mind fõnököm, mind magam ötödéven (!)
lettünk az év oktatói, s magam a mai napig
egyetlen államigazgatási szintû kitünteté-
semet azért kaptam 1989-ben, mert TDK-
ásaim fajlagosan mindig a legjobbak kö-
zött szerepeltek helyi TDK, ill. OTDK
kongresszusokon. Mindenekelõtt az okta-
tásra koncentráltunk és a prevenció (a meg-
elõzés) szellemében a daganatkutatásban
elõször biokémiai, késõbb morfológiai,
immunológiai, majd legutoljára molekulá-
ris biológiai módszerek alkalmazásával te-
vékenykedtem. Ebben a közegben ért
1992-ben az a hír, hogy Pécsett nagyszerû
elõdöm, a nemrég elhunyt Morava pro-
fesszor helyét meghirdette az egyetem, s
melyre – mint adjunktus, akkor már kandi-
dátus, de még mindig csak 39 éves egyete-
mi oktató – nagy kísértést éreztem, hogy
megpályázzam. Pécs egyébként is a szí-
vem csücske volt, viharos egyetemi éveink
egyik fõszereplõje, melyet távolból szeret-
tünk és mint a napfény városa, Debre-
cenbõl gyakran elérhetetlen messzeségbe
került.

Ugyanakkor elég idõsnek éreztem már
magam ahhoz, hogy váltsak, mindezt csalá-
di körülményeim is lehetõvé tették – szeren-
csésen.

Miért váltás az, ha valaki ugyan-
azon a szakterületen maradva egy ha-
sonló profilú intézetbe kerül át?

A váltás (nem feltétlenül paradig-

maváltás) mindig megfigyelhetõ egy-egy
ember életútjában, sõt Parkinson törvényei
szerint is 7 évenként szükségszerû. Való
igaz, hogy a DOTE Közegészségtani és
Járványtani Intézetébõl érkezve a megelõ-
zés elméletével és gyakorlatával foglalkoz-
tunk, ugyanakkor itt Pécsett a Közegész-
ségtani és Járványtani Intézetbe 1991-ben
reintegrálták az akkori Társadalomor-
vostani Intézetet, így egy olyan intézet jött
létre Népegészségtani Intézet néven, ami
az akkori nomenklatúra-viták óta (Köz-
egészségtan és Járványtan, Közegészség-
tan, Népegészségtan, Orvosi Népegészség-
tan, Megelõzõ Orvostan és Népegészség-
tan, Népegészségügyi Orvostan etc.) keresi
a megelõzés graduális és posztgradulális
nevét és formáit, mivel ez gyakran társada-
lom-, szakma-, de néha politikafüggõ is.
Ma Orvosi Népegészségtani Intézet néven
szerepelünk 5+1 tanszékkel (Környezet-
egészségtani, Foglalkozás- és Munka-
egészségtani, Közegészségtani és Járvány-
tani, Népegészségügyi és Epidemiológiai
és Biomarker Tanszék) hol támogatva, hol
majdnem tiltva, vagy éppen tûrve – jelen-
leg, úgy gondolom, támogatva. Pécsett az
elmúlt évtizedekben – szemben Debrecen-
nel, Szegeddel, de kicsit hasonlítva Buda-
pesthez – erõs társadalomorvostani, ill.
szociális medicina irányultságú profilok
alakultak ki, míg az elõbb említett két má-
sik intézetben zömmel toxikológiai, kísér-
letes hygiénés, ill. kör-nyezetegész-
ségügyi profilok domináltak, melyet a ’80-
as évek tanulmányútjai molekuláris szem-
lélettel erõsítettek. Így amikor én Pécsre
kerültem, meghirdettem Magyarországon
elõször a molekuláris, majd prediktív, ma
pedig genomikai epidemiológia program-
ját, s hogy ebben sikeresek lehettünk, ab-
ban az itt lévõ akkori, azóta felnõtt, és a mai
fiatal csapatnak múlhatatlan érdemei van-
nak, nélkülük ez soha nem sikerülhetett
volna. Külön ki kell emelnem és köszöne-
tet kell mondjak Kiss Istvánnak, helyette-
semnek, idejövetelemkor gyakornoknak,
és Sándor János fõiskolai tanárnak, idejö-
vetelemkor intézeti orvosnak. A váltás te-
hát környezeti karcinogenezissel foglalko-
zó, abból kandidátusi disszertációt író,
majd az állatkísérleteket molekuláris gene-
tikai módszerekkel „hibridizáló” (akkor
nagyon lenézett, ma egyre inkább felérté-
kelõdött módszertant alkalmazó) adjunk-

tusból molekuláris epidemiológiai profilt
felvállaló professzorig tartott a második
váltásom. A harmadik váltás napjainkban
zajlik, amikor érdeklõdési területem a da-
ganatok korai primer prevenciója,
genomikai epidemiológiája és a környezeti
karcinogenezis mellett a biomarkerfej-
lesztések, a kemorpevenció, a mikro RNS-
ek irányába tolódik el, egyrészt. Másrészt,
mivel erõs historizáló hajlammal rendelke-
zem, a laboratóriumi módszereket alkal-
mazó archeogenetikai, történelemegész-
ségtani és demográfiai problémák foglal-
koztatnak. Ez a közelmúltban a Dialóg
Campus Kiadónál megjelent Népegész-
ségügyi orvostan c. tankönyvünkben is jól
nyomon követhetõ.

Zaftos botrányt váltva ki – ami sajnos a
mai bulvármédia-viszonyok közepette
egyáltalában nem meglepõ – az állatkísér-
letes õssejtvizsgálatok irányába is elmoz-
dultunk, ami a regeneratív medicina pre-
ventív medicinális aspektusaiból adódik.
Ez – ne vegyék locsogásnak – még a ’80-as
évek elején végzett Pavlovi „ízû” kísérle-
tekbõl származik, amikor parabiotikus ál-
latkísérletekben részleges májlebeny- és
tüdõlebeny-rezekciót végeztünk a Chalon-
elmélet igazolására, ill. csírái ott voltak az
általam elsõként leírt spontán antilimfómás
antitestek, ill. a transzplantált tumorok és
leukémiák patomechanizmusának újszerû
vizsgálatával, amikor megállapítottuk,
hogy nemcsak a donorsejtek multipliká-
lódtak, hanem a host sejtjei is transzformá-
lódtak. (Amájlebeny rezekció – és itt az át-
kötés – egyike a legkitûnõbb modelleknek
az õssejtregenerációs kapacitás vizsgálatá-
ra endogén õssejtmobilizáció után, ill. bar-
biturátokkal kezelve az állatokat adja a
nagy Solt Farber-modellt, ami kitûnõ daga-
nat patomechanizmus modell.) Végül az
elsõ váltás inkább váltássorozatnak mond-
ható, vagy talán G0, ill. G1 fázisnak, ugyan-
is gimnazista koromban mindenfélekép-
pen történész/régész, ill. jogász, késõbb el-
méleti fizikus, ill. fizikokémikus szerettem
volna lenni, majd mivel fizika, kémiai, ma-
tematika tagozatos gimnáziumba jártam,
„természetesen” orvos lettem. (Az csak
hab a tortán, hogy továbbtanulásomat az is-
kola egyébként nem támogatta…) Ennek
ellenére summa cum laude végzetem el az
egyetemet 1971-ben, és közben sok min-
den szerettem volna lenni, leginkább bio-

15 év a Közegészségtani Intézet élén
Interjú dr. Ember István professzorral



kémikus, ill. genetikus. Ezért is TDK-ztam
Elõdy professzor és Karsai docens (mind-
ketten elhunytak) keze alatt a Biokémiai
Intézetben, ill. a Nõi Klinika genetikai la-
borjában Papp Zoltán, akkor még adjunk-
tus laborjában – s milyen érdekes az élet –
prenatális és posztnatális témakörben (ez is
megelõzés), aminacidopátiák, ill. muko-
viszcinózis, automatizált aminosavam-
nézis, polarográfia és más módszerek in-
volválásával. De ugyanilyen váltást jelen-
tettek 1987 és 1989 között a Nápolyi Egye-
temen, ill. 1991-ben az USA-ban Walhal-
lában tett tanulmányútjaim, amelyek a mo-
lekuláris módszerek közé taszigáltak.

Mondanál valamit a  családról?

Mindenekelõtt a család. A szüleim,
akik pedagógusok voltak az õszinteségre,
az igazság szeretetére, a meg nem alkuvás-
ra és a küzdésre tanítottak. Mint részben er-
délyi nemesi család és debreceni cívis csa-
lád, azaz polgár család gyermekének egy
pécsi nagyságú városban, ahol szüleim és
rokonaim elismert értelmiségiek voltak,
eleget kellett tennem (sokszor berzenked-
ve) ezeknek a „gyorsabban, erõsebben,
magasabbra” elveknek – ami bizonyára
sokszor nem is sikerült. Viszont az igényes-
séget, a legjobbra való törekvést, a sikerori-
entáltságot édesanyámtól kaptam és ennek
próbáltam és próbálok megfelelni és – saj-
nos vagy szerencsére – követelem munka-
társaimtól is. Úgy érzem, hogy a siker, mint
motiváció, ill. egy következõ cél ott kell le-
gyen miden ember pályaképében és talán
nemcsak a szakmájában, de családjában is.
Éppen ezért elhatároztam, ha sikerült inté-

zetet teremteni (ami 15 év után talán
elmondható), azt is szerettem volna
elmondani, hogy munkatársaim mind
szakmai, mind anyagi értelemben si-
keresek legyenek – mai világunkban
e nélkül talán nem is léteznénk.

És még mindig a családnál ma-
radva. A szülõföld, a nemzet, a haza-
szeretet evidencia volt családunkban,
nem üres frázis, mivel a család szá-
mos tagja ma is Erdélyben, ill. a Fel-
vidéken él, tehát nekem a nemzetben
való gondolkodás nem frázist, hanem
gyakorlatot jelent. Evidencia az is,
hogy a magyar nép, nemzet egészség-
ügyét globálisan szemlélve oktatjuk
és kutatjuk a legfontosabb népegész-
ségügyi tényezõk gyökereit, ill. a be-
tegségek megelõzésének lehetõségét.
Ezt bizton bármikor felvállalom,
mind saját névvel, mind álnévvel
megjelent írásaimban, könyveimben.

Acsalád tehát olyan fogódzkodó volt és ma
is az, amely háttér nélkül alkotásképtelen
lennék. Örülök, ha sikerült (ill. sikerülne)
átadnom az igényesség, az elvszerûség, a
tisztaság, a sikeréhség, a beteg tisztelete, a
magyarság tisztelete és szeretete, a család
fontossága alapvetõ értékeit gyermekem-
nek és unokámnak. S ha ez sikerült, akkor a
szakmai sikerek mellett, úgy érzem, életem
ezen része is talán sikeres. Azt mondják,
egy férfiembernek élete során legalább há-
rom dolgot kell teljesítenie. Egy fiút nem-
zeni, egy könyvet írni és egy fát ültetnie. Ha
az intézet 15 évét vesszük, akkor a faültetés
is sikerült szimbolikusan.

Mesélj a mesterekrõl, az iskolákról,
az egyetemi évekrõl!

Az egyetemi évek vidámak, boldogok,
felhõtlenek voltak, könnyedén, „félgõzzel”
teltek, s így elsõéves koromtól elõször a
biofizikán, majd a biokémián, harmadik
évtõl a genetikán is TDK-ztam, s nem vé-
letlen hogy barátaimmal háromszor nyer-
tünk OTDK-díjat, 7 elsõdíjas pályamun-
kánk volt és 4 angol nyelvû közleményünk
jelent meg 1978-ig. Amagam részérõl har-
madév után úgy éreztem, hogy részemrõl
„befejeztem az egyetemet” és – természe-
tesen nagyon helytelenül – életem nagy ré-
szét a laboratóriumokban töltöttem. Ab-
ban, hogy éjszakákon át dolgozunk a labo-
ratóriumokban, gyakran hajnali 3-4-ig,
partnerek voltak a barátok, témavezetõk,
asszisztensek, professzorok, így igazán el-
mondhatom, hogy vidáman teltek az egye-
temi évek, mindemellett igen tartalmasan.
Mindeközben soha nem szoktam le mind a

mai napig az olvasásról, gyorsolvasásról,
zenérõl, fotózásról, kirándulásról, írásról.
(Hadd szerénytelenkedjek, a ’70-es évek
közepén a debreceni egyetemi újság vers-
pályázatán sikerült díjat elhoznom…)

Gimnáziumi tanáraim közül érdekes
módon legnagyobb hatással az Alföld címû
folyóirat kritikusa, Vass József volt rám, aki
a ’60-as évek végén olyan könyveket aján-
lott a figyelmünkbe, mint Szabó Dezsõ El-
sodort faluja, Pilinszki Költészete, az Ivan
Deniszovicsak Egy napja, Déri Tibor G.A.
X-ben, és más tiltott gyümölcsök. Szabá-
lyosan felnyitotta a szemünket. Rendkívül
nagy hatással volt rám a negyedikes fizikai,
kémiai tankönyv és Kruif Bacilusvadá-
szok címû könyve, de késõbb egyetemi
éveim alatt például Elõdy Pál biokémikus
professzor Levelek Tenesseebõl címû
könyve is. Õ egy igazi nagy formátumú,
rendkívül széles látókörû, mûvelt ember
volt, aki – mivel azokban az években a Bio-
kémiai Intézetben lakott – éjszakákon ke-
resztül hosszú-hosszú beszélgetésbe bo-
nyolódott velünk, ott dolgozó diákokkal.
Rendkívül kedveltem fanyar, szarkasztikus
humorát, kitûnõ logikáját és az idõ tájt pol-
gárpukkasztó attitûdjét. Ugyanígy voltam
az az idõ tájt fiatal biofizikus professzorral,
Damjanovich Sándorral is. Rendkívüli te-
hetségû témavezetõim voltak dr. Karsai Ta-
más és dr. Papp Zoltán, akik részben a pre-
venció , részben a biokémia felé irányítottak,
mindkettõjüknek sokat köszönhetek.

Bevallhatom, a közegészségtan a száj-
hagyomány alapján nem tartozott a ked-
venceim közé, ám egyszer véletlenül oda-
keveredve hallgattam Kertai professzort, s
onnantól fogva nem lehetett elrángatni on-
nan. Az õ hatalmas intellektusa, mûveltsé-
ge vezetett el oda, amit én magam is próbá-
lok átadni a hallgatóknak, hogy ez egy ha-
talmas integratív, interdiszciplináris, hu-
mán elemeket tartalmazó tárgy, amelybe
minden aspektusa belefér a megelõzésnek,
módszertanában a legkorszerûbbekkel vá-
laszol mindig, és a legnagyobb népegész-
ségügyi kihívásokra kell választ adnia.
Nem véletlen, hogy amikor nemrég meg-
kérdezték a brit orvosokat, hogy mit tarta-
nak az orvostudomány felfedezése szem-
pontjából a legjelentõsebbnek az elmúlt
2000 évben, az egészséges ivóvizet válasz-
tották. Így tehát az egykori impulzív, gyak-
ran kurulens fiatalember odakerült Kertai
professzor kezei alá, aki próbálta nyeseget-
ni vadhajtásaimat, de – mint látható – a mai
napig nem sikerült neki rendesen. Rendkí-
vül sokat adott nekem az õ türelme, nyugal-
ma, bölcsessége, humanizmusa, széles mû-
veltsége és az este 6 óra után kezdõdõ „aszta-
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li” beszélgetések. Mindemellett a humorban
is partner volt…

Hogy mi történt Pécsett, azt láthat-
tuk, hogyan értékeled Te ezt az idõ-
szakot?

Nem volt könnyû az elmúlt 15 év. Ne-
héz volt elfogadtatni, hogy a közegészség-
tan, amely most kezdi igazából megtalálni
a helyét az új tanrendben, fontos pre-
klinikai tárgy, nem tör más tárgyak babérja-
ira, sajátos arculata van, sajátos attitûdje és
a preventív medicina elméleti alapjait je-
lenti. Nem piacorientált és nem profitcen-
trikus, hangsúlyai idõnként áthelyezõdnek,
például a rendszerváltás után az ún. szocia-
lista iparosítás miatt elsõsorban környezeti
problémák jelentették a legnagyobb kihí-
vást, ma már emellett társultak a társadal-

miak is, nem beszélve a fenntartható fejlõ-
dés, a demográfiai struktúra, az elöregedõ
társadalom kérdéseirõl, melyeket a köz-
egészségtanász mindig populációs szinten
lát és nem az egyén szintjén. Éppen ezért a
szemlélete mindig más, mint a gyógyító or-
vosé, aki a szenvedõ beteg embert látja; az
epidemiológus emellett látja a trendeket,
tendenciákat is. Javamra szolgált, hogy
körzeti orvosként helyettesíteni, ügyelni
jártam – a maiak ezt sajnos nem tehetik
meg, így bizonyos értelemben izoláltak
maradnak egyes gyakorlati problémától.
(A fentiek miatt nem tudom reformnak el-
fogadni a mai kormányzati egészségpoliti-
kát, de talán még annak sem nevezném,
csak egy politikai megrendelésre végrehaj-
tott, szakmailag teljesen inkoherens zava-
ros és rossz intézkedéshalmazt…) 

A legfontosabbnak azt tartom, hogy si-

került magunkat elfogadtatni, befogadtat-
ni, hadd ne sorolajam fel, hány szakdolgo-
zó államvizsga-dolgozatával, PhD-hall-
gatóval foglalkoztunk, nem beszélve a
doktori iskola keretében tartott kurzusaink-
ra tömegesen járó hallgatókról, más egye-
temeken való oktatottságunkról, hazai és
nemzetközi kollaborációinkról, általunk
alapított társaságról és folyóiratról stb.
Mindez jelzi azt a kiterjedt építkezést, me-
lyet folytattunk és folytatunk jelenleg kö-
zösen az Egészségtudományi Karral,
melynek végsõ céljai között ott van egy
Népegészségügyi Kar létrehozása, egy
Népegészségügyi Kutatóintézet létrehozá-
sa, az akadémiai bázis felhasználása, a Dr
of Public Health elfogadtatása, hogy csak a
legközelebbi terveket említsem.

B. L.

20

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

Szaknyelvi konferencia
A Orvoskar Nyelvi Intézete és az Egészségtudományi Kar Szaknyelvi Tanszéke 2007. november 15-17-én az MTA Székházban
rendezte meg a Szaknyelvoktatók és Kutatók Országos Egyesületének VII. nemzetközi konferenciáját.  A száznál több
résztvevõ közül 64-en tartottak elõadást három szekcióban, a szaknyelvhasználat nyelvészeti aspektusai, szaknyelvoktatás és
vizsgáztatás, illetve a szaknyelv interkulturális vonatkozásai témakörben. 

A konferenciát mind a résztvevõk, mind a szervezõk sikeresnek ítélték, eredményeként számos új nemzetközi és hazai szakmai
együttmûködési projekt beindítása várható.  A siker illusztrációjaként álljon itt egy köszönõ levél, amelyet az egyik nemzetközi
hírnévnek örvendõ plenáris elõadó, Patrick Barron professzor úr, a Tokiói Orvostudományi Egyetem International Medical
Communication Centre igazgatója juttatott el a Nyelvi Intézet vezetõjéhez:

Dear Gabor;

This is a letter to thank you and congratulate you on your amazing contributions and achievements. 

On both of the occasions that I had visited Pecs, I have been astounded at the level and quality of the work that you are doing. 

Without doubt, your department is the world leader in the field of testing for English for Medical Purposes. You have taken a
revolutionary step which I think will eventually lead to an internationalization and globalization of standards for teaching and
achievement of EMP. This in turn, as you know, will lead to improvement in the flow of data so that patient care will be even-
tually improved. I look forward very much to working together with you and Vilmos in this area. I am sure that your other staff
must also be very happy to realize that what you are doing in Pecs is actually the first project of this kind in the world and that
Pecs is revolutionizing language teaching in medical schools. 

Although we have made some headway on our own, I know that there is much more for me and my colleagues to learn from
you and yours. I am sure that our relationship will continue to be fruitful, and let me close by once again saluting you for your
outstanding achievements in the field of English for Medical Purposes. 

With best wishes,
Patrick
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Az elõzõ levél magyar fordítása az alábbiakban olvasható

Kedves Gábor1!

Levelem célja, hogy köszönetemet fejezzem ki és gratuláljak a befektetett munkájukhoz és az elért nagyszerû eredményeikhez.

Mindkét alkalommal, amikor Pécsett jártam lenyûgözött az Önök által végzett munka színvonala és minõsége.

Kétséget kizáróan az Önök Intézetében2 szervezõdött a világ elsõ orvosi angol szaknyelvi vizsgarendszere. Forradalmi lépést
tettek, amely véleményem szerint el fog vezetni ahhoz, hogy az orvosi angol oktatás és vizsgáztatás nemzetközi, globalizált
standardok szerint történjen. Ez minden bizonnyal fel fogja gyorsítani az információáramlást, amely pozitív hatással lesz a
betegellátásra is. Nagy várakozással tekintek az e területen Önnel és Vilmossal3 tervezett közös munka elé. Biztos vagyok
abban, hogy munkatársait örömmel tölti el az a tudat, hogy a Pécsett folyó projekt a világon egyedülálló, amely megújíthatja a
nyelvoktatást az orvosi egyetemeken.

Annak ellenére, hogy mi magunk is jelentõs lépéseket tettünk ezen a területen, hiszem, hogy kollégáim és magam is még sokat
tanulhatunk Önöktõl. Meggyõzõdésem, hogy munkakapcsolatunk gyümölcsözõen folytatódni fog. Engedje meg, hogy zárásul
még egyszer gratuláljak az orvosi angol területén elért kimagasló eredményeikhez.

Üdvözlettel:
Patrick 

1. Dr. Rébék-Nagy Gábor, egyetemi docens, intézetvezetõ
2. PTE ÁOK és ETK PROFEX Nyelvvizsgaközpont
3. Dr. Warta Vilmos, a PROFEX Nyelvvizsgaközpont igazgatója

Sportszakmai fórum a PTE ÁOK Mozgástani Intézete szervezésében
AMagyar Egyetemi Fõiskolai Sportszövetség Nyugat-Magyarországi Regionális Tanács Elnöksége, a PTE karok, tagozatok, képzési köz-
pontok intézeteinek, tanszékeinek, csoportjainak, sportegyesületeinek, sportköreinek testneveléssel, sporttal foglalkozó oktató és hallga-
tó képviselõinek a részvételével a PTE ÁOK Mozgástani Intézete 2008. január 23-án, szerdán 11.00 órakor Testnevelési és Sportszakmai
Fórumot szervezett a PTE ÁOK Dékáni Hivatal Tanácstermében. A résztvevõk 10-10 percben kaptak lehetõséget a területükön végzett
szakmai munka bemutatására. A Fórum a program végén megállapításokat és ajánlásokat is megfogalmazott, melyeket továbbít a felet-
tes szerveknek.

APTE Testnevelés- és Sportszakmai Fórum programja
1. A fórum megnyitása  –   prof. Miseta Attila PTE ÁOK dékánhelyettes

2. Bácskai Sándor MEFS Nyugat-Magyarországi Regionális Tanács elnökének bemutatkozása

3. Az intézetek, tanszékek, csoportok, képzési központok, sportegyesületek, sportkörök

tájékoztatója a testnevelés és sportszakmai munkájukról 

� PTE TTK Testnevelési és Sporttudományi Intézet – Dr. Papp Gábor

� PTE Testnevelés és Sportközpont – Bélaváry Zsolt

� PTE ÁOK Mozgástani Intézet – Téczely Tamás

� PTE ÁOK Hallgatói Önkormányzat – Sarnyai Ákos

� PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar Pedagógusképzõ Intézet – Christián Anikó

� PTE Egészségtudományi Kar Pécsi Képzési Központ – Lipcsik Zoltán
Szombathelyi Képzési Központ – Takácsmé Geiger Ágota
Zalaegerszegi Képzési Központ

� PTE-PEAC – Dr. Papp Gábor
4. A MEFS Nyugat-Magyarországi Regionális Tanács tájékoztatója a régiós szakmai tervekrõl – Bácskai Sándor
5. Egyebek

Pécs, 2008. január 18.

Téczely Tamás
szervezõ
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„MINÕSÉGI TUDÁS ELÕÁLLÍTÁSA ÉS ÁTADÁSAAZ
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ORVOSKÉPZÉSBEN. Válasz a
XXI. század új kihívásaira” projekt keretében a 4. sz. dr. Rõth
Erzsébet, egyetemi tanár által koordinált Oktatási Technoló-
gia és Menedzsment/Masters Bizottság 2007. december 4-én
rendezte meg „Az orvostanhallgatók tárgyainak kiscsopor-
tos/gyakorlati oktatása” címû továbbképzést. 
Anégyhelyszínes videokonferencia célja, hogy megismertes-
se a kiscsoportos gyakorlati oktatás általános elveit és köve-
telményeit, valamint a preklinikai és klinikai tárgyak gyakor-
lati oktatásával kapcsolatos speciális feladatokat. Az inter-
aktív továbbképzésen egészségügyi és orvoskari oktatók,
PhD hallgatók vettek részt. 
A 6 órás, vizsgával zárult képzés az alábbi témákat érintette: 

1. A kiscsoportos oktatás általános sajátosságai, elõadó
dr. Paulik Edit PhD

2. Egyes kiscsoportos oktatási technikák jellemzõi, elõ-
adó dr. Müller Anna PhD

3. Kiscsoportos oktatás a preklinikumban, elõadó prof.
Bari Ferenc

4. Problémák az orvosképzésben. Kiscsoportos oktatás:
morfológiai tematikák, elõadó dr. Karcsú Sarolta PhD

5. Probléma orientált gyakorlati oktatás a belgyógyászatban, elõadó prof. Varga Gyula
6. A manuális tárgyak kiscsoportos oktatásának sajátosságai, elõadó: prof. Farkas Gyula 

A képzés színvonalas megszervezéséért köszönet illeti a képzésért felelõs prof. Nagymajtényi
Lászlót, a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Népegészségtani Intézet vezetõjét, továbbá köszön-
jük a szegedi minõsített oktatók színvonalas elõadásait, a bizottsági tagok szervezõkészségét és
a résztvevõk érdeklõdését.

Bognár Rita Dr. Rõth Erzsébet Dr. Melegh Béla
pályázati menedzser egyetemi tanár egyetemi tanár

az Oktatási Technológia projektkoordinátor
Bizottság elnöke

A videokonferencia résztvevõinek egy csoportja

Videokonferencia kurzus az orvostanhallgatók 
tárgyainak kiscsoportos/gyakorlati oktatásáról

Egészségpszichológiai konzultáció
Health Psychology Counselling

Gesundheitspsychologische Konsultation

Az egészségpszichológiai konzultációs szolgálat az ÁOK magyar, angol, és német programjain tanuló
orvostanhallgatók számára kínál pszichológiai segítséget a tanulással és a mindennapi élettel kapcsolatos prob-
lémák megoldásához.

Tájékoztatás az egészségpszichológiai konzultációról: www.aok.pte.hu/pszikon
e-mail: pszi.kon@aok.pte.hu

Kapcsolatfelvétel és idõpont egyeztetése: e-mailben.
Személyesen (idõpont egyeztetése nélkül): szerdánként 13-15 óra között, Magatartástudományi Intézet, 
20-as szoba.

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ
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Az I. sz. Belgyógyászati Klinikáról

�Dr. Mezõsi Emese nov. 30-án „Endokrin be-
tegségek kezelése a terhesség alatt” címmel
tartott felkért elõadást a III. Endokrinológiai
Továbbképzõ Tanfolyamon, Budapesten.
�Dr. Bajnok László „Súlyos kérdés-e a túl-
súly?” címmel tartott felkért továbbképzõ elõ-
adásokat a Novo által rendezett szimpóziumo-
kon, november 22-én Kaposvárott, november
27-én pedig Pécsett. Emellett a „Mellékvese
carcinoma kezelése” témakörben volt referátu-
ma a III. Országos Endokrin Továbbképzõ elõ-
adáson, Budapesten.

AII. sz. Belgyógyászati Klinika 
és Nephrológiai Centrumból

�2007. december 5-8-ig, Budapesten rendez-
ték meg a Magyar Hypertonia Társaság XIV.
Kongresszusát, amelyen munkatársaink közül
a következõk tartottak elõadást: „ADVANCE
– új fejlemények a diabéteszes hypertoniás be-
tegek kezelésében” szekció keretén belül dr.
Csiky Botond „A magas-vérnyomásos cukor-
betegek kezelésének kihívásai” címmel, a
„Hypertonia és szövõdményei. Fókuszban a
cerebrovaszkuláris károsodások prevenciója”
szekció keretén belül dr. Kovács Tibor a hyper-
tonia és a kognitív funkció kapcsolatáról, míg
dr. Wittmann István professzor a kardio-
vaszkuláris prevenció modern szemléletérõl az
„Antihypertenzív kezelés – hatások a vérnyo-
máscsökkentésen túl” szekcióban és dr. Nagy
Judit „A húgysavanyagcsere és cardiovas-
culáris betegségek” szekción belül „Ahúgysav
szerepe a vesebetegségek progressziójában, a
hyperuricaemia kezelése” címmel.
�Sikeresen védte meg PhD tézisét klinikánk-
ról dr. Vas Tibor 2007. december 17-én „Az
IgA nephropathia hazai jellemzõi és a prog-
resszióját meghatározó tényezõk vizsgálata
adatbáziskezelõ rendszer segítségével” cím-
mel, illetve december 13-án sikeresen megtar-
totta habilitációs elõadását dr. Kovács Tibor.

Bõr-, Nemikórtani és 
Onkodermatológiai Klinika

�2007. szeptemberében a 21st World Cong-
ress of Dermatology c. rendezvényen, Buenos
Aires-ben Lengyel Zsuzsanna elõadást tartott
Seven years of sentinel node biopsy for
melanoma: a retrospective analyses of 287
patients címmel. Szerzõk: Zsuzsanna Lengyel,
Zs. Kadar, Zs. Kutasi, E. Csernus, Z. Battyáni.
�Budapesten, 2007. december 13-15-ig ren-
dezték a Magyar Dermatológiai Társulat 80.

Nagygyûlését, melyen intézetünkbõl több elõ-
adás hangzott el: Csete Béla: Poly(adenozin
difoszfát-ribóz) polimeráz-1 expresszió vizs-
gálata melanoma malignumban. Szerzõk:
Csete Béla, Szekeres György, Battyáni Zita;
Kovács András: Eosinophil cellulitis (Wells-
syndroma). Szerzõk: Kovács András, Szász
Orsolya, Lengyel Zsuzsanna, Szepes Éva,
Battyáni Zita, Schneider Imre; Battyáni Zita:
Pajzsmirigy funkciós eltérések interferon alfá-
val kezelt melanoma malignumos betegekben.
Szerzõk: Battyáni Zita, Kutasi Zsuzsanna,
Lengyel Zsuzsanna; Hodosi Balázs: Inflix-
imab kezelés során észlelt mellékhatások.
Szerzõk: Hodosi Balázs, Lengyel Zsuzsanna,
Szepes Éva,Battyáni Zita.
Ugyanezen a rendezvényen a szakdolgozói
szekcióban elõadást tartott Gyurita Beatrix A
digitalis dermatoscopia a bôrgyógyászati gya-
korlatban címmel.

AFarmakognóziai Intézetbõl

�Dr. Papp Nóra egyetemi tanársegéd 2008.
január 20-án elõadást tartott a PANGEA Kul-
turális és Környezetvédelmi Egyesület
Biogazda Tanfolyamán Vácott. Elõadásának
címe: Bõr- és szépségápoló szerek, tinktúrák a
magunk-termesztette fûszer-, gyógy- és aro-
manövényekbõl.
�Dr. Farkas Ágnes egyetemi adjunktus 2008.
január 22-én elõadással szerepelt a „Kutatási
Nap Újfehértón” nevû rendezvényen. Az elõ-
adás címe: „Alma- és körtefajták tûzelhalással
szembeni fogékonyságát befolyásoló virágbi-
ológiai tulajdonságok” (Elõadás-összefogla-
lók, 13. old.). Szerzõk: Farkas Á., Orosz-
Kovács Zs., Scheid-Nagy Tóth E., Bukovics P.,
Déri H., Bubán T.
�Dr. Papp Nóra egyetemi tanársegéd 2008.
január 31-én „Az etnobotanikáról dióhéjban”
címmel elõadást tartott a Fiatal Gyógyszeré-
szek Klubjának Vitaestjén, a Gyógyszertech-
nológiai és Biofarmáciai Intézet szervezésében.

AFarmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézetbõl

�Decemberben szerény házi ünnepségen el-
búcsúztattuk nyugdíjba vonuló kollégáinkat:
dr. Fischer Emil egyetemi tanárt, Galambos
György technikust, Kercsó Eszter takarítónõt,
dr. Szolcsányi János egyetemi tanárt és Zöld-
hegyi Józsefné asszisztensnõt. A nyugdíjazott
professzorok továbbra is részt vesznek az inté-
zet oktató ill. kutató munkájában. Többi most
visszavonuló kollégánk részidõs foglalkozta-
tása az elnyert kutatási, ill. K + F pályázati tá-

mogatások függvénye lesz.
�Dr. Barthó Loránd meghívott elõadóként
részt vett a Rómában tartott New Vistas on
Gastrointestinal Motility: from Physiology to
Therapy c. zártkörû szimpóziumon (szeptem-
ber), ill. a már hagyományos Gyógyszerkuta-
tási Szimpózium vándorgyûlésen, Szegeden
(november). Elõadásainak címe: Role of
extrinsic afferent neurons in gastrointestinal
motility, ill. Izolált szervek sokoldalú felhasz-
nálása a farmakológiában: bemutatás a
purinerg mechanizmusokon keresztül.

AGyógyszerészeti Intézet és
Egyetemi Gyógyszertárból

�A Magyar Gyógyszerésztudományi Társa-
ság Gyógyszerkutatási és Gyógyszertechno-
lógiai Szakosztályainak közös rendezvénye, a
III. Magyar Gyógyszerkutatási Szimpózium
2007. november 9-10-ig került megrendezésre
Szegeden, „A molekulától a készítményig”
szlogennel. A rendezvényen a Gyógyszerészeti
Intézet négy poszterrel és egy elõadással mutat-
ta be jelenleg folyó tudományos tevékenységét:
Poszterek: Szücs Ferenc, Háber Ágota,
Osváth Péter, Fekete Sándor, Botz Lajos: Érté-
kelési rendszer kialakítása a gyógyszeres terá-
pia optimalizálására antidepresszáns gyógysze-
rekkel kezelt betegek adatainak elemzésével;
Háber Ágota, Szücs Ferenc, Osváth Péter, Fe-
kete Sándor, Botz Lajos: A CYP2D6 és
CYP2C19 genotipizálás potenciális jelentõsé-
ge a hazai antidepresszív farmakoterápiában;
Fittler András, Botz Lajos, Matus Zoltán:
Amfotericin B tartalmú vizes oldat stabilitás-
vizsgálata HPLC módszerrel; Tóvölgyi Zsuzsa,
Fittler András, Gerlinger Imre, Botz Lajos: Be-
teg-együttmûködés orrpolyposisban szenvedõ
betegek klinikai vizsgálata során. Elõadás:
Fittler András, Gerlinger Imre, Mayer Anna,
Botz Lajos:Amfotericin B tartalmú orrspray al-
kalmazása orrpolyposisban
�A XVI. Nemzetközi Semmelweis szimpózi-
um eseménysorozatára 2007. november 15-17-
ig Budapesten került sor. Ennek keretében zaj-
lott a VI. Sejtanalitikai Konferencia a Semmel-
weis Egyetem és az MTA Molekuláris-
Medicina Kutatócsoport szervezésében. A szû-
kebb tudományterületet a molekuláris
gasztroenterológia, sejtanalitika, „array”-tech-
nológiák jelentették. A Gyógyszerészeti Inté-
zetbõl Szücs Ferenc egy elõadással szerepelt:
Szücs Ferenc, Háber Ágota, Osváth Péter, Fe-
kete Sándor, Botz Lajos: Értékelési rendszer ki-
alakítása a gyógyszeres terápia optimalizálásá-
ra antidepresszánsok, mint minta gyógyszerek
segítségével.

INTÉZETI, KLINIKAI HÍREK, INFORMÁCIÓK

2008 JANUÁR – FEBRUÁR
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ALaboratóriumi Medicina Intézetbõl

�Dr. Kovács L. Gábor professzor meghívott
elõadóként szimpózium-elõadást tartott Pe-
kingben, a 2007. október 12-19. között meg-
rendezésre került klinikai biokémiai kong-
resszuson, „11th Asian Pacific Congress of
Clinical Biochemistry”. Elõadásának címe
„Strategy for Prevention of Cardiovascular
Diseases” volt. Szerzõk: G. L. Kovacs, K.
Toth.

ANépegészségtani Intézetbõl

�Zs. Orsós, T. Varga, Zs. Faluhelyi, Zs. Var-
ga, I. Ember, I. Kiss: Interaction between allel-
ic polymorphysms of p53 tumor suppressor
gene and x-ray repair cross complementing
group 1 (XRCC1) DNA repair gene in deter-
mining the individual susceptibility to breast
cancer címmel mutatott be posztert a „The
Interface of Chemistry and Biology in the
„OMICS” Era: Environment & Health and
Drug Discovery” c. rendezvényen: Bang-
kokban (Thaiföld), tavaly, november 25-29.
között.
�2007–ben az Orvosi Népegészségtani Inté-
zet két díjnyertes pályázatban vett részt:
Jedlik Ányos pályázat: Technológia és állati
takarmány kompozíciók biodízel G-fázis mel-
léktermék hasznosításával, AGROÖK07;
Egészségmegõrzõ, kemopreventív funkcio-
nális élelmiszer és étrend kiegészítõ termé-
kek kifejlesztése. A pályázat és azonosítója:
2006-CSEKK INNODD-BIOBERTA.

ARadiológiai Klinikáról

�2007. október 4-tõl 7-ig Sopronban került
megrendezésre a Soproni Ultrahang Napok,
melyen klinikánk igazgatója, dr. Battyáni Ist-
ván és dr. Fehér Mariann vettek részt, továb-
bá dr. Weninger Csaba, aki Vesetrauma vagy
bevérzett daganat – Hasi UH és CT vizsgála-
tok eltérõ értelmezése címû és dr. Harmat Zol-
tán kollégánk, Új ultrahang technikák kombi-
nált alkalmazása: virtuális navigáció és az UH
kontrasztanyagok címû elõadással szerepelt.
�A Magyar Angiológus és Érsebész Társaság
és a Magyar Kardiovaszkuláris és Intervenci-
ós Radiológiai Társaság Közös  Kongresszu-
sát 2007. október 10. és 12. között Nyíregyhá-
zán tartották, ahol dr. Harmat Zoltán a Virtuá-
lis navigáció az intervenciós radiológia szol-
gálatában címmel posztert mutatott be.
�Pécsett, 2007. október 18-án Orvosklub ne-
vû rendezvényt szerveztek, melyen dr. Har-
mat Zoltán képviselte klinikánkat Az ultra-
hang szerepe a napi diagnosztikában. Újdon-
ságok az UH technikában címû elõadással.
�Szakvizsgára elõkészítõ tanfolyamot tartot-

tunk radiológus rezidensek számára
gasztroenterológia témakörben a Radiológiai
Klinikán november 12 és 14 között. Szakorvo-
saink a következõ elõadásokat tartották: dr.
Battyáni István: Gasztrointesztinális anató-
mia., A máj diffúz betegségei; dr. Weninger
Csaba: Colon tranzit vizsgálatok, defekográ-
fia, Pancreas daganatok vizsgálata, A mesen-
terium betegségei, vizsgáló módszerei; dr.
Harmat Zoltán: Májdaganatok intervenciós
radiológiai kezelése; dr. Rostás Tamás: Az
epehólyag és az epeutak betegségei; dr. Dérczy
Katalin: A felsõ gastrointestinalis traktus kép-
alkotó vizsgálata; dr. Csete Mónika: A lép be-
tegségei és vizsgáló módszerei.
�A tavalyi évi PIRS, Pécsi Intervenciós Ra-
diológiai Szimpózium november 16–17-ig ke-
rült megrendezésre, ahol dr. Rostás Tamás
Iatrogén vese AV shunt-ök intervenciós radio-
lógiai ellátása és dr. Battyáni István az
Angiográfia kontra dual source CT címû elõ-
adásokat tartották.
�Budapesten az OSSKI által szervezett átfo-
gó sugárvédelmi tanfolyamon vett részt és si-
keres vizsgát tett dr. Battyáni István, novem-
ber 5-én, 12-én és 19-én.
�Családorvosi Továbbképzés keretében a kli-
nika 3 munkatársa tartott elõadást Pécsett, no-
vember 29-én. Dr. Harmat Zoltán: DSA, új
ultrahang technikák, dr. Járay Ákos: EOS, ala-
csony dózisú teljes–test-rtg vizsgálat és dr.
Dérczy Katalin: A szív radiológiai képalkotó
vizsgálata címmel.
� Intervenciós radiológia címû továbbképzés
volt szakvizsga elõtt álló radiológusok és
szakorvosok számára  Szegeden 2007. decem-
ber 03-tól 07-ig, ahol dr. Molnár Krisztián vett
részt. Dr. Battyáni István meghívott elõadó-
ként a szelektív thrombolysisrõl beszélt.
�TRT, azaz Területi Radiológus Továbbkép-
zés folyt gastroenterológiai témakörben a kli-
nika szervezésében december 8-án, melyen dr.
Dérczy Katalintól Az oesophagus képalkotó
diagnosztikája és dr. Battyáni Istvántól a
Gastrointestinalis anatómia címû elõadásokat
hallhatták.
�Senior–Junior Radiológus Találkozó volt
Budapesten, 2007. december 15-én, ahol dr.
Lévai Andrea az Alacsony dózisú teljes-test rtg
vizsgálatok az ortopédiában és dr. Járay Ákos
a  Mágneses navigáció UH vezérelt interven-
ciókban címû elõadásokkal szerepeltek. 
�A SANOFI–AVENTIS gyógyszercég szim-
póziumot tartott a klinika szakorvosainak köz-
remûködésével, Új, komplex szemlélet az
angiológiában. Megvalósult, egyedülálló lehe-
tõségek a szûréstõl a gondozásig címmel Pé-
csett, 2007. december 15-én, ahol elõadóként
vett részt dr. Szalai Gábor: TSZDK bemutatá-
sa, dr. Harmat Zoltán: Újdonságok az UH
technikában. A vaszkuláris UH diagnosztika,

dr. Rostás Tamás: Az intervenciós radiológia
jelentõsége az angiológiában, dr. Radics Éva:
Az angiológiai szûrõvizsgálat jelentõsége az
érbetegségek korai felismerésében és dr.
Battyáni István: Dual 64 szeletes MDCT kép-
alkotás az angiológiában címû elõadásokkal.

ASebészeti Oktató és 
Kutató Intézetbõl

�A prof. Rõth Erzsébet által vezetett, a PTE
ÁOK Klinikai Orvostudományok Doktori Is-
kolájának részeként mûködõ „Keringéspato-
lógiai állapotok vizsgálata in vivo sebészi mo-
dellekben és klinikai beteganyagon” címû A
típusú  PhD programban az alábbi hallgatók
PhD védésére került sor az elmúlt idõszakban: 
�2007. október 10-én Rácz Boglárka egyetemi
tanársegéd, egyéni PhD felkészülõ (Sebészeti
Oktató és Kutató Intézet) sikeresen (100%)
megvédte „Apoptosis signaling pathways and
anti-apoptotic effects of pituitary adenylate
cyclase activating polypeptide (PACAP) on
various tissues and cell lines. In vitro and in
vivo studies” címû PhD értekezését. 
�2007. november 26-án dr. Mühl Diana fõor-
vos (AITI), egyéni PhD felkészülõ sikeresen
(100%) megvédte „Az oxidatív stressz és
hemosztázis paraméterek változása életveszé-
lyes tüdõembólia trombolítikus kezelése so-
rán” címû PhD értekezését. 
�2007. november 29-én dr. Benkõ László volt
nappali tagozatos PhD hallgató (Sebészeti Ok-
tató és Kutató Intézet) sikeresen (100%) meg-
védte „New minimal invasive therapeutic
options in the management of acute and recur-
rent esophagus variceal bleeding” címû PhD
értekezését. 
�2007. december 4-én dr. Cserepes Barbara
volt nappali tagozatos PhD hallgató (Sebésze-
ti Oktató és Kutató Intézet) sikeresen (100%)
megvédte „Cell protective effect of stress-reg-
ulatory peptide urocortin in the endogenous
adaptation mechanisms of myocardium” címû
PhD értekezését. 

ASzemészeti Klinikáról

�2007. november 9-11 között dr. Kovács Bá-
lint egyetemi tanár Brüsszelben az Európai
Szakorvosok Szemészeti Szakbizottsága el-
nökségi ülésén vett részt.
�2007. november 30. és december 1. közt
zajlott a Magyar Szemorvostársaság Retina
Szekciójának soros kongresszusa, melyen
prof. Kovács Bálint és dr. Pámer Zsuzsanna
üléselnöki tisztséget töltött be és ugyanezen a
rendezvényen klinikánkról a következõ elõ-
adások hangzottak el: Horváth Adrienn,
Kovács Bálint, Pámer Zsuzsanna: Retinális
vasculitisek; Pámer Zsuzsanna, Solt Adrienn,



Szijártó Zsuzsanna, Kovács Bálint: HCV fer-
tõzés interferon kezelése után kialakult kétol-
dali serosus ablatio; Tóth-Kovács Katalin,
Pámer Zsuzsanna, Kovács Attila, Fekete
Sándor, Miseta Attila, Kovács Bálint, Kovács
L. Gábor: Idõskori maculadegenerációban és
Alzheimer kórban szenvedõ betegek
apolipoprotein E polimorfizmusának vizsgá-
lata; Szijártó Zsuzsanna, Kuhn Ferenc, Ko-
vács Bálint: Ideghártya leválás szürkehá-
lyogmûtét után. A Collegium diagnosticum
szekcióban esetet mutatott be dr. Pámer Zsu-
zsanna és dr. Szijártó Zsuzsanna.
�2008. január 24-én a Kaposi Mór Oktató
Kórház Tudományos Szakosztályi ülésén
prof. Kovács Bálint: Retinális vasculitisek és
dr. Ajtony Csilla:A képalkotó eljárások jelen-
tõsége a glaukómás betegségfolyamat
nyomonkövetésében – OCT címû elõadáso-
kat tartották.

ASzülészeti és 
Nõgyógyászati Klinikáról 

�Pécsi Szülészeti és Nõgyógyászati Tudo-
mányos „Szalon” néven új, regionális to-

vábbképzõ programot indítottunk 2007. de-
cember 10-én, melynek elsõ témája a nõ-
gyógyászati tumorok volt. A továbbképzõ
rendezvényekre negyedévente kerül majd
sor. Az elsõ „Szalon” alkalmával az elõadók
között prof. Winfried Rossmanith (Németor-
szág, Karlsruhe) is a vendégünk volt. A to-
vábbképzés során négy elõadás hangzott el:
prof. Winfried G. Rossmanith (Diakonissen-
Krankenhaus, Karlsruhe): Tumour endo-
crinology: Targeted cytotoxic cell therapy
using a neuroendocrine agent as a vehicle;
prof. Gõcze Péter: A cervix és a corpus carci-
noma korszerû kezelése; prof. Krommer Ká-
roly: Az ovarium tumoros betegek komplex
kezelése; prof. Winfried G. Rossmanith
(Diakonissen-Krankenhaus, Karlsruhe): New
treatment modalities for uterine fibroids: Our
experience with uterine artery embolisation.
�Dr. Veszprémi Béla egyetemi docens a Ma-
gyar Család- és Nõvédelmi Tudományos
Társaság Kongresszusán (Budapest 2007
nov. 15-17.) üléselnöki feladatot látott el és
referátumot tartott „Szexuális felvilágosítás,
kitekintés a világba” címmel.
�Dr. Szilágyi András egyetemi tanár felkért

elõadóként részt vett a III. Endokrinológiai
Továbbképzõ Tanfolyamon a Magyar En-
dokrinológiai és Anyagcsere Társaság szer-
vezésében, Budapesten, 2007 nov. 30-tól dec.
1-ig. Referátumának címe: A polycystas
ovarium syndroma kezelésének lehetõségei.
�Dr. Szabó István egyetemi tanár a 2007.
november 30-án megtartott Országos Szü-
lésznõi Konferencián Budapesten referátu-
mot tartott, melynek címe: „A Szülészeti és
Nõgyógyászati Kollégium által tárgyalt leg-
fontosabb kérdések”
�Dr. Vizer Miklós Gábor 2007. dec. 14-én
„A három- és négydimenziós („real-time
3D”) ultrahangtechnika – új képalkotó eljárás
a szülészet-nõgyógyászatban” címû PhD ér-
tekezését sikeresen megvédte.
�Dr. Bódis József egyetemi tanár és dr.
Mánfai Zoltán egyetemi adjunktus a 2008.
január 12. és 20. között tartott APART Világ-
kongresszuson vett részt.
�Klinikánk 2007-ben a HáziPatika.com „Év
Kórháza” szavazásán az orvos-szakmai ellá-
tás kategóriában elsõ helyezést ért el.
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HELYESBÍTÉS  

A2007. évi november-decemberi számunk 33. oldalán közöltük a Berde Botond pályázat kiírását, de az országok listája nemvolt teljes. Azóta a hibát a www.aok.pte.hu/hirmondo webcímen olvasható online újságban kijavítottuk, most anyomtatásban megjelent kiírást helyesbítjük, egyben kérjük az érintettek szíves elnézését.Berde Botond ösztöndíj
Az egyetemünk díszdoktora, Berde Botond (Basel) professzor által 1997-ben alapított, fiatal kutatók támogatási alapjának 2008. évi
ösztöndíjára pályázatot hirdetünk az alábbi feltételekkel:
� Az ösztöndíj rövid (néhány hetes), továbbképzõ jellegû, metodikai tanulmányutat tesz lehetõvé az alábbi nyugat-európaiországok valamelyikébe: Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg,Németország, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország.
� A pályázó a pályázat benyújtásakor még nem töltötte be a 37. életévét.� Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a sikeres, a jövõre nézve ígéretes tudományos munkásság, amelyrõl beszámolók márnemzetközi folyóiratokban is megjelentek.
� A sikeres pályázó hazatérte után tevékenyéségérõl írásban számol be.� Kongresszuson vagy szimpóziumon való részvételre nem lehet pályázni.Az ösztöndíj összege 5000 svájci frank, évente egy ösztöndíj adható ki. A pályázatok benyújthatók a PTE ÁOK Dékáni Hivatalába2008. március 4-ig.

A pályázatnak a következõket kell tartalmaznia
� pályázati kérelem, megjelölve a fogadó intézmény címét és a fogadó fél nevét;� a fogadókészséget igazoló levél;
� a pályázó szakmai életrajza;
� munkaterv;
� a nyelvtudás igazolása.

A pályázatokat a Berde Botond professzor egyetértésével kijelölt kuratórium bírálja el. 
A sikeres pályázó tanulmányútját 2008. április 15. után kezdheti meg.                                                                                          Schneider Imre

professor emeritus,

PÁLYÁZATOK
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Tisztelt Kollégák!

Akorábbi évekhez képest lényegesen több ösztöndíj-lehetõ-
ség nyílik az Orvostudományi Kar oktatói-kutatói számára
is  2008 õszétõl.  Ajelentkezési határidõ a legtöbb ösztöndíj-
ra, tanulmányútra meglehetõsen közeli, ezért mielõbbi je-
lentkezés szükséges.
A részletek megtalálhatók a PTE Nemzetközi Kapcsolatok
Osztálya honlapján: www.nko.pte.hu

Franciául beszélõ, 35 év alatti orvosok részére 4 hónapos,
franciaországi ösztöndíjra szóló felhívás található az alábbi
honlapon: www.lepontneuf.asso.fr
A jelentkezéshez szükséges valamennyi információ megta-
lálható a fenti honlapokon.

SIKERES PÁLYÁZÁST!

Dr. Menyhei Gábor, egyetemi docens, 
külügyi referens

A KÉRI PHARMA GENERICS FELHÍVÁSA
Pályázat depressziós betegek mûvészeti tevékenységének támogatására,
mûveinek bemutatására 
Apályázat célja: Adepresszió - bár nem ritka a kiváló tehetséggel megáldott embe-
reknél - a betegségre jellemzõ energiavesztés és demotiváltság miatt gátolhatja
az alkotói tevékenységet. 
A pályázat célja a hangulatzavarban szenvedõ betegek mûvészeti tevékenysé-
gének ösztönzése, mûveik és az alkotók sajátos érzés- és hangulatvilágának be-
mutatása. 

Apályázók köre: Minden olyan alkotó, aki diagnosztizált depresszióban szenved. 

Apályázatra benyújtható alkotások köre: Benyújtható tetszõleges technikával készült
képzõmûvészeti alkotás, illetve irodalmi alkotások, terjedelmi és formai megkö-
tés nélkül. 
Pályázni csak még nem közölt munkával lehet.

Apályamunkák beadása: Amûveket a kezelõorvoson keresztül lehet a pályázat ki-
írójához eljuttatni. A beadás folyamatos, értékelés évente egy alkalommal, au-
gusztus utolsó hetében történik. 

A pályamunkák díjazása: A zsûri által legjobbnak tartott mûvek kategóriánként
(irodalom, ill. képzõmûvészet) pénzdíjazásban részesülnek. 
I. díj 20 000 Ft, II. díj 10 000 Ft, III. díj 5000 Ft. 

A pályáztató az arra alkalmasnak ítélt alkotásokat közzéteszi az „Officina” cí-
mû kiadványban , illetve megjelenteti internetes honlapján . A mûvek, illetve
az alkotók szélesebb körû megismertetése érdekében a beérkezett munkákból
kiállítást szervezünk. A pályázók a pályamû beadásával hozzájárulnak mûve-
ik fenti formában történõ bemutatásához. A bemutatott mûvek alkotói tárgyju-
talomban részesülnek. 
Kéri Pharma Generics Kft. 
4032 Debrecen, Bartha B. u.7. 
Tel: 06 52 431 313 

Ajapán Matsumae Nemzetközi Alapítvány 
ösztöndíj-pályázata
Az alapítványt 1979-ben hozta létre Dr. Shigeyoshi

MATSUAME abból a célból, hogy Japánt a világ minél alapo-

sabban megismerhesse, elõsegítve ezzel a különféle nemzetek

békés egymás mellett élését. Küldetésüket tehetséges fiatal

külföldi kutatók fogadásával igyekeznek teljesíteni.

I. Alkalmassági követelmények:Azon nem-japán nemzeti-

ségû pályázók jelentkezését várják, akik megfelelnek az aláb-

bi követelményeknek: PhD fokozat, vagy az alapítvány által

ezzel egyenértékûnek ítélt más minõsítés, a 40 évet meg nem

haladó életkor (a jelentkezés idõpontjában), társalgási szintû

angol vagy japán nyelvtudás, a jelentkezõ nem járt korábban

Japánban, hazájában biztos állással, illetve szakmával rendel-

kezik, ahová az ösztöndíj idõtartamának lejártával visszatér,

nem volt korábban az alapítvány ösztöndíjasa, egészségi álla-

pota kifogástalan.

II. Kutatási terület: Elsõsorban természettudományos, mér-

nöki, illetve ORVOSI területrõl várják a pályázatokat.

III. Az ösztöndíjak idõtartama és száma: Abeadványon je-

lezni kell, hogy a pályázó 2009 áprilisa és 2010 márciusa kö-

zött mennyi idõt kíván Japánban eltölteni (3-6 hónap). Az ala-

pítvány a hosszabb tartózkodási idõt részesíti elõnyben. Meg-

közelítõleg 20 ösztöndíjat osztanak ki.

IV. A japán fogadó intézmény: A pályázó szabadon választ-

hatja meg, mely kutatóintézetben, laboratóriumban (állami

vagy magán) kíván kutatásokat folytatni, ugyanakkor a pályá-

zat beadását megelõzõen már rendelkeznie kell a fogadó intéz-

mény beleegyezésével. Az alapítványnak nem áll módjában

tanácsot adni az intézményekre vonatkozóan.

V. Pályázati eljárás: A pályázati kiírás, illetve a jelentkezési

lap letölthetõ a http://www.matsumae-if.org/pages/910969/

index.htm címrõl.

Pályázatokat kizárólag postai úton, a jelentkezõ saját országá-

ban feladva fogadnak el 2008. július 31-ével bezárólag.

VI. Elbírálás és értesítés az eredményekrõl: Apályázatokat

a tudományos érték, illetve a kutatási projektek minõsége

alapján értékelik. Az eredményekrõl 2008. december végén

értesítik a pályázókat.

Ösztöndíjpályázat kiemelkedõ PhD/DLAmunkák támogatására
AMagyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány magánszemélyek támogatásá-

val ösztöndíjpályázatot hirdet kiemelkedõ PhD/DLA munkák támogatására a

kísérletes természettudomány, a KÍSÉRLETES ORVOSTUDOMÁNY és

az alkalmazott tervezõ mûvészeti tevékenység területén.

Akuratóriumnak legfeljebb 3 ösztöndíj odaítélésére van lehetõsége.

Az ösztöndíj nettó összege: egyszeri 100 000 Ft.

Apályázatot 3 (egy eredeti és két elektronikus) példányban kell beadni - az e

célra készült formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges mellékletekkel ki-

egészítve az alábbi címre: KurátorAlap- és Alapítványkezelõ Kft.

1052 Budapest, Váci u. 16/a.

Beküldési határidõ: 2008. április 30.

(a helyszínen 16 óráig, illetve legkésõbb április 30-i postai bélyegzõvel)

Apályázati anyag beszerezhetõ:

� a Kurátor Alap- és Alapítványkezelõ Kft-nél

1052 Budapest, Váci u. 16/a.; 

� az OKM Ügyfélszolgálati Irodán

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Apályázati anyag számítógépes hálózaton keresztül is elérhetõ a következõ cí-

men: www.okm.gov.hu,

illetve a Közalapítvány honlapján: www.mzfk.hu

Apályázatok elbírálásánál elõnyben részesülnek a hazai kutatási berendezé-

sekkel elért, kiemelkedõ nemzetközi visszhangot kiváltott eredmények.

Atámogatást elnyert pályázóknak a díjkiosztáson elõadásban, multimédiás

prezentációban be kell mutatniuk mûvüket.

Aformailag nem megfelelõ, illetve hiányos pályázatokat nem értékeljük.

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ
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Tisztelt Olvasók!

Két évfordulót szeretnék szíves figyelmükbe ajánlani, természetesen színes palettáról, csak hogy mást ne említsek, az
idei a Biblia éve is. Az egyik: Mátyás király trónra lépése, a világszerte elismert magyar reneszánsz kezdete, 1458. 
A másik: Petõfi Sándor 185 éve, 1823 január 1-jén született.
Múltkoriban azt hallottam valahol a médiában, hogy a versek olvasása, különösen a „régimódi költõké”, mint Petõfi, már
„nem divat”…. Nagyon sokat veszítenénk, ha így lenne!

Kiss Tamás könyvtáros

2008 – a Reneszánsz éve Magyarországon 
Forrás: www.reneszanszev.hu

A Reneszánsz év – 2008 történelmi hátterében a tény:

idén ünnepeljük Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550.

évét.

H iller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Kul-
túra Napja elõestéjén a Néprajzi Múzeumban nyitotta meg

a Reneszánsz év – 2008 programsorozatot.
(A programfüzet jelenlegi tartalma a fenti web-címen elérhetõ.
Figyelem! Még csak az elsõ negyedévi programokat lehet benne
megtalálni!)
Az évad nyitóeseményén részt vettek a magyar kulturális, mûvé-
szeti és tudományos élet kiemelkedõ személyiségei, politikusok
és nagykövetek, a programsorban együttmûködõ intézmények
vezetõi. Továbbá a Reneszánsz év – 2008 Társadalmi Védnöki
Testületének tagjai, köztük Ormos Mária Széchenyi-díjas törté-
nészprofesszor, Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas író, Szekeres Pál
tõrözõ, kardvívó, többszörös paralimpiai bajnok és Vekerdy Ta-
más pszichológus, író.
Az egész éven át, országosan és a határokon túl is átívelõ
progamsorozat keretében 2008-ban olyan fontos beruházások is
elkezdõdnek, mint Vitéz János egykori dolgozószobájának, a
„Studiolonak” a felújítása. A 100 millió forintos beruházás lehe-
tõvé teszi, hogy év végére csoportosan látogathatóvá váljon a
magyarországi reneszánsz egyik bölcsõje. A Reneszánsz év –
2008 – így tiszteleg Vitéz János esztergomi érsek elõtt is, aki ép-
pen 600 éve született. A programsorban szerepel a Vitéz János
korát és a magyarországi reneszánsz hajnalát bemutató kiállítás
is az Országos Széchényi Könyvtárban – a 4x a reneszánszról cí-
mû kiállítássorozat keretében – „Csillag a Holló árnyékában” al-
címmel március 14-tõl.(...)
AReneszánsz év – 2008 megnyitójára különleges kódex is ér-
kezett – különleges biztonsági körülmények között, hiszen a kö-
tet felbecsülhetetlen értékû.
Az Opera címû kódex Caecilius Cyprianus (?258), Szent Cipri-
án karthágói püspök teológiai mûveit tartalmazza. Ma 18. száza-
di francia bõrkötése van, de a lapoknál látható színes festésû
aranymetszés alapján feltételezhetõ, hogy eredetileg selyem-
vagy bársonykötése volt.
Mátyás címere az úgynevezett „második címerfestõ” munkája. A
kódexet a 18. században Chrétien-Guillaume de Lamoignon de
Malesherbes francia fõúr könyvtárában õrizték, majd Sir
Thomas Phillips gyûjteményébe került, amelyet az örökösök a
19. század közepén elárvereztek. Az Országos Széchényi
Könyvtár 1964-ben vásárolta meg a kötetet a Sotheby's cég auk-
cióján. (Firenze, 1450-1470)
Forrás: IFLA-HUN: a magyar könyvtárosok határokon átívelõ
levelezõlistája.

PETÕFI SÁNDOR

MAGYAR VAGYOK

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terûletén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl.
Magyar vagyok. Természetem komoly,
Mint hegedûink elsõ hangjai;
Ajkamra fel-felröppen a mosoly,
De nevetésem ritkán hallani.
Ha az öröm legjobban festi képem:
Magas kedvemben sírva fakadok;
De arcom víg a bánat idejében,
Mert nem akarom, hogy sajnáljatok.
Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kõsziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep;
Ugy rettegé a föld kirántott kardunk,
Mint a villámot éjjel a gyerek.
Magyar vagyok. Mi mostan a magyar?
Holt dicsõség halvány kisértete;
Föl-föltünik s lebúvik nagy hamar
– Ha vert az óra – odva mélyibe.
Hogy hallgatunk! a második szomszédig
Alig hogy küldjük életünk neszét
S saját testvérink, kik reánk készítik
A gyász s gyalázat fekete mezét.
Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég,
Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok!
Itt minálunk nem is hajnallik még,
Holott máshol már a nap úgy ragyog.
De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szülõföldemet,
Mert szeretem, hõn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!

Pest, 1847. február
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PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

„Alig tudunk bízni a politikusi szavak erejében, a hang
õszinteségében, a célok nyíltságában, a gesztusok
aranyértékében. Nemzedékem megítélésében valaho-

gyan devalválódott s még mindig inflációs korát éli a politika” – kez-
di gróf Klebelsberg Kuno Jöjjetek, harmincas évek! címû könyvének
recenzióját Földi Mihály a Nyugat 1930. évi 2. számában. Klebelsberg
azonban gondolataival, írásaival kilóg a politikusok sorából. Földi így
folytatja könyvismertetését: „Cikkeivel figyelmet és rokonszenvet tu-
dott kelteni a politika és a politikusok iránt. Érezzük, hogy… lélek be-
szél a politikusból. A politikusból? Ritka fordulat történik itt: egy po-
litikus beszél, aki megtagadja a politikát.”

Valóban, megtagadta a politikát, elfordult a napi csetepaték tágas
harcterérõl, s a tudás, az alkotás, a mûvelõdés, a haladás nevében ha-
dat üzent a pártéletnek, a pártprogramoknak. Ezzel a munka, az alko-
tás, a magyar és emberi történelem magaslatába emelkedett. „A ma-
gyar közszellem minden más tevékenységgel szemben túlságos jelentõ-
séget tulajdonít a politikának” – szólt Klebelsberg egyik beszédében.
„A napi politika nagy eseményei nagyobb perspektívában semmivé
zsugorodnak össze, a messze kiható dolgokat pedig észre sem veszik”
– fogalmazott  másutt. És, amibõl énjének lényege jött elõ: „Nemcsak
általános kultúra van – mondta –, van politikai kultúra is és a politikai
kultúra süllyedésébõl igen sokszor következtetéseket vonhat a külföld a
magyar általános kultúra süllyedésére is.”

Mi a politikai kultúra? Gondolkodás és viselkedés együtt, a politi-
kus közszolgálatról való gondolkodásának és a közszolgálattal kapcso-
latos cselekvéseinek összessége. Az, hogy hogyan látja távlatokban,
évtizedekre elõre az ország jövõjét, és a politika porondján küzdve mi-
lyen módon igyekszik feladatában, nemzetszolgálatában helytállni s a
kitûzött célokat elérni.

Maga Klebelsberg ilyen mondatokat írt a rá nehezedõ feladatról:
„A kultuszminiszter nem érheti be azzal, hogy csak iskolákat épít és ta-
nítókat nevez ki, neki irányítania is kell a nevelés szellemét … A kul-
túrpolitika terén nagyon sokáig lehet észrevétlenül vétkezni, de amikor
az új nemzedék felnõtt, akkor az elkövetett hibákon, bajokon javítani,
segíteni már nem lehet … Gyakran gyötör a gondolat, hogy egy vég-
enyészet szélére került ország bízza rám immár nyolc éven át az egye-
dül megmaradt kincsét: mûvelõdését. A felelõsségnek ez a perzselõ tu-
data ösztönöz és hajt arra, hogy mûvelõdési törekvéseink anyagi alap-
jait lerakjam és hogy tollhoz nyúljak, valahányszor elégtelen az állam-
hatalom és a hivatalos apparátus és csak a nemzet közvetlen meggyõ-
zése vezethet célhoz …Még egy nagy politikai ballépés és a végzet ki-
töröl bennünket az önálló nemzetek sorából.” 

Klebelsberg számára a szónoki emelvény és a betûkre áhítozó pa-
pírlap munkaterület volt. Azért vette kezébe a tollat, hogy szándékai-
nak a közvéleményt megnyerje, mert tudta, hogy az egyén törekvése
nem elég. Tudta, hogy az egész nemzet igyekvõ összefogására van
szükség a bajok elhárításához. Szavaival gondolkodásra és munkára
kívánt ösztönözni. Szónoklatai, írásai ezért szorosan összeforrtak poli-
tikusi tetteivel. Aránylag késõn lépett a nyilvánosság elé, elõször csak
elvétve, szûkebb körben. Felelõsségének növekedésével azonban –
kultuszminisztersége idején – egyre sûrûbben érezte szükségét annak,
hogy a széles közvéleményt meggyõzze megnyilatkozásaival. Vezér-
eszméje ez volt: a napi politika kicsinyességén túllépve, elmélyíteni a
politikai gondolkodást. Publicisztikájával rendszeresen jelentkezett
például a Pesti Naplóban, de beszédeiben és cikkeiben kifejtett nézetei
kötetekben – Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavas-

latai – 1916–1926, Neonacionalizmus (1928), Küzdelmek könyve
(1929), Jöjjetek harmincas évek! (1930), Világválságban (1931) – ösz-
szegyûjtve is a közönség elé kerültek. Elénk tárják egész lényét, meg-
gyõzõdését, egész hitvallását, emberi és politikai kultúráját. Ezekbõl
szemezgethet ma az érdeklõdõ olvasó, s alkothat a magvas mondatok-
ból és a kiragadott mondattöredékekbõl mozaikképet magának a poli-
tikusnak és kultúrpolitikusnak egyaránt kiváló személyiségrõl. 

Gróf Klebelsberg Kuno Magyarpécskán (Arad vm.) született
1875-ben. Gimnáziumi tanulmányait a ciszterciták székesfehérvári
gimnáziumában, egyetemi tanulmányait a budapesti, berlini, párizsi és
a müncheni egyetem fakultásain végezte. 1898-ban a budapesti egye-
temen politikai tudományokból doktorált. Változatos közigazgatási
pálya után, az elsõ világháború alatt elõbb vallás- és közoktatási, majd
miniszterelnökségi államtitkár. Mielõtt 1921-ben vallási és közoktatá-
si miniszter lett, fél évig belügyminiszterként volt az elõzõ Bethlen-
kormány tagja. 1920 után népszerûség és elismertség szempontjából
gróf Bethlen Istvánnak a választásokon õ lehetett volna az egyetlen ér-
demi vetélytársa. Klebelsberg ekkor maga kérte Bethlentõl a kulturá-
lis tárcát. A miniszteri címet ugyanis nem hatalmi, politikai pozíció-
ként, hanem az állam és a nemzet szolgálataként értelmezte. Meggyõ-
zõdése volt, hogy a történelmi Magyarország széthullása után a kultú-
rát kell kiindulási alapnak tekinteni, amely biztosíthatja a nemzet meg-
mentését, megújhodását és felemelkedését.

Szinte szállóigévé váltak ezek a szavai: „A trianoni béke következ-
tében lefegyverzett Magyarországban a kultusztárca voltaképpen hon-
védelmi tárca is. Honvédelmi tárca olyan értelemben, hogy most elsõ-
sorban a szellem, a mûvelõdés fegyvereivel kell védeni hazánkat és…
bebizonyítanunk a világ nemzetei elõtt, hogy a magyar viszontagságos
életének második ezer esztendejében is életképes … A magyar hazát
ma elsõsorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti is-
mét naggyá.” A nemzeti mûveltség megtartásának és továbbfejleszté-
sének két eszközét különböztette meg: a népmûveltség, a tömegmû-
veltség fejlesztése az egyik, a magasabb tudományok ápolása a másik.
Így fejezte ki magát: „Én avval a demagogikus szembeállítással, hogy
népiskola vagy egyetem, egy más formulát állítok, hogy t. i. népmûve-
lés és magas kultúra egyaránt … A program a kultúrpolitikában nem
lehet más, mint: a nemzeti termelés élére európai nívón álló vezetõk ez-
reit, a nemzeti termelés szolgálatába pedig magas erkölcsi és értelmi
kultúrával bíró tömegek millióit állítani.” 

Mint elhivatott ember, Klebelsberg nyíltan és szókimondóan har-
colt: „Egyik szomorú tünete közéletünknek, hogy bizony elég sok olyan
gazdasági tényezõ, akinek a maga mûködése terén a többtermelés
megvalósítása nem sikerült, e gazdasági balsikereire gyógyírt a szelle-
mi kevesebb termeléstõl vár, ebben a gondolatzavarban egyesek meg-
kísérelték, hogy meghonosítsák a kulturálatlanság kultuszát … Ebben
az országban sokat eltaktikáztak kulturális téren is … Nagyon primitív
elgondolás lenne, ha gazdasági válságunkból azt a következtetést von-
nánk le, hogy elszegényedtünk, tehát ne tanuljunk. Kevesebb költséget,
tehát kevesebb iskolát, tehát kevesebb tudást. E gondolatmenet köve-
tése posványba vezet. Nagyobb nehézségekkel kell az életben megküz-
denünk, amihez nagyobb tudás kell.” Vádolta ebben a vonatkozásban
a magyar intelligenciának egy jelentõs részét, amely többé-kevésbé
adós maradt, fõleg tudással és tõkével, mialatt az örök magyar paraszt,
„a gazdasági harcnak ez a névtelen hõse”, vérét és verejtékét hullatja
ezer esztendõ óta. „Ha van valami érdemem a nemzeti ügy körül – je-
lentette ki évek múltán –, akkor ez az, hogy a nagyvonalú takarékos-

Az alábbi írás a Klebelsberg Mûvelõdési Központ és a Klebelsberg Kuno Emléktársaság által kiírt, „A kultúrpolitikus Klebelsberg po-
litikai kultúrája” címen meghirdetett országos pályázaton, 2007. november 16-án, a nyomtatott sajtó munkatársai kategóriában a leg-
jobbnak járó díjat nyerte el.
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ság szükségessége idején áttörhetetlen gátat tudtam emelni az ellen,
hogy a kicsinyes takarékosság be ne törjön a magyar mûvelõdés kert-
jébe, hol épp a legkényesebb virágokat tarolta volna le.”

Klebelsberg politikai kultúrájában a legfontosabb erkölcsi elem a
jogok és a kötelességek összhangja. Vallotta, hogy a hatalommal bí-
róknak, a vagyonosoknak erkölcsi kötelességük, hogy többet teljesít-
senek, csak akkor van jogalapjuk a vagyonhoz. Ha erre nem képesek,
a szociális lelkiismeret alapján kell segíteniük. És ezt is mondta: „A
nagyvagyonú embernek vagyonából, a nagy munkaerejû embernek
munkásságából sokat oda kell a köznek áldozni, különben nem sok jót
remélhetünk … Az igaz hazafinak ma nem jogokat kell követelnie, ha-
nem kötelességeket teljesítenie.” 

Céljainak eléréséhez Klebelsberg a nemzet erejét adó középosz-
tályt akarta újjászervezni, megerõsíteni és hatalomra juttatni: „Ha
nem sietünk a középosztály segítségére, lecsúszik, és helyét újgazda-
gok foglalják el, kik nemzeti és kulturális hagyományok hiányában
nem lesznek képesek az államfenntartó szerepre.”

Sokszor érvelt a meddõ pártpolitikai torzsalkodások ellen, s írása-
iban a vádlottak padjára ültette a mindenáron való ellenzékiséget,
amely „négyszáz éven át vérébe ment át a nemzetnek és majdnem
erényszámba ment, hisz ez a nép századokon át állandó jogos ellen-
zékiség hangulatában volt az idegen szellemtõl befolyásolt államha-
talommal szemben”. Megértette ezt, mégis ilyen mondatokkal foglal
állást: „A nemzeteknek közömbös az, hogy a politikusok micsoda zász-
ló alá esküdtek fel, a nemzetek élni, haladni, boldogulni akarnak …
Azon meggyõzõdésre jutottam, hogy olyan súlyos helyzetben lévõ
nemzetnek, amilyen helyzetben most a magyar van, voltaképpen nem
is volna szabad pártokra szakadnia. Egész történelmünk, a régmúlt és
a félmúlt, egyaránt a mellett tanúskodik, hogy egyik legvégzetesebb
hibánk a pártoskodás …Nem vitás, hogy nálunk szomorú klimax van,
az érzéseknek szomorú fokozása, hogy a versenytársból nagyon ha-
mar vetélytárs, a vetélytársból nagyon hamar ellenség lesz.” Egyszer
meg így beszélt hallgatóságához: „Le kell fokozni a köztudatban a po-
litikai szereplés jelentõségét. Ne a politizálás, hanem a közegészség-
ügyi, kulturális, tudományos és irodalmi, közgazdasági és szociálpo-
litikai alkotás legyen az új nemzedék eszményképe.”

A Pesti Naplóban közölt cikkeinek gyûjteményébõl kirajzolódik
annak a pártokon, napi politikán felülálló új-magyarnak a képe, akire
Klebelsberg a harmincas évek feladatainak megoldását akarta bízni,
arra, aki vállalja hittel és bizalommal a történelem egyik legkeserve-
sebb munkájának elvégzését, tanul, dolgozik, életre és küzdelemre
nevel.

Ami merõben új volt, Klebelsberg felvetette a politika és erkölcs
kérdését, s követelte az igaz erkölcsi elvek érvényesülését a politiká-
ban. Ekként írt errõl: „Ha a politikus elvakítva valamely könnyû siker
lehetõségétõl erkölcstelen eszközökhöz nyúl, ezzel, ha nem a pillanat-
nyi sikert, hanem a nagy összefüggéseket nézzük, végzetes károkat
okoz nemzetének, melyet a kétségbeesett eszköz alkalmazásával szol-
gálni vélt. Még rettenetesebb a helyzet, ha az erkölcstelen eszköz nem
sikerhez, hanem balsikerhez vezet.”

Álláspontját a politikusi és a miniszteri felelõsségrõl többek közt
így fejtette ki: A magyar élet egyik sajnálatos hibája, hogy minálunk
az utód rendszerint nem folytatja elõdjének megkezdett munkáját, an-
nak irányával rendszerint szakít, mûvét nem egyszer lerombolni igyek-
szik. Azért marad a politikai életben annyi reformtorzó … Óriási baj
a parlamentáris országokban, hogy sok utód valóságos virtust talál
abban, hogy elõdjének munkáját lerontsa, reformjait módosítsa vagy
visszacsinálja és így a kormányrudat ide-oda rángatja … Amint átüt
a politikusnál az egyéni sikerre való törekvés, akkor meginog a nem-
zet hite az illetõ önzetlenségében … Mindnyájan viseljük a felelõssé-
gét annak, amit tettünk vagy elleneztünk … Ha a múltakban a magyar
nemzet politikai vezetõi hibákat követtek el, ezek a hibák fõleg abban

állanak, hogy nagy dolgokat ígértek és kis dolgok történtek,… a mi-
niszteri megbízhatósághoz tartozik az, hogy… az ember addig ne hir-
dessen tetszetõs programokat, amíg azok megvalósításához hozzá
nem foghat … Egy reszortminiszternek nem az a feladata, hogy ma-
gának népszerûséget gyûjtsön, hanem, hogy a nemzeti életnek azt az
ágát, amelynek ápolása rá van bízva, sikerrel képviselje és felvirágoz-
tassa.”

Politikai attitûdje jól kiviláglik a helyi politizálással kapcsolatos
állásfoglalásában is. Egyik cikkében így fogalmazott: „Örvendetes,
hogy Szegeden félretették a pártpolitikai szempontokat. Baloldali fér-
fiak… összefogtak a jobboldal különbözõ árnyalataival, hogy olyan
elsõrendû törvényhatósági bizottság legyen megalkotható, amely meg
tud birkózni az óriási feladatokkal … A városi politika elfajulásához
vezet, ha a városok képviseletei afféle fiók parlamentekké válnak, ahol
a napi és pártpolitikai kérdéseken szenvedélyesen vitatkoznak, az or-
szággyûlés rossz szokásait mímelve, személyeskednek és eközben el-
hanyagolják azt, ami igazi hivatásuk: saját városuk közügyeinek meg-
vitatását és okos eligazítását.”  Párhuzamba állítható ezzel egész de-
centralizációs politikája, mellyel fel akarta számolni a vidék elmara-
dottságát: „a perifériákon ne legyen kulturális éjszaka – írta –, Buda-
pest közgazdasági és kulturális lámpái nem elég erõsek ahhoz, hogy
Magyarország egész területét gazdasági és mûvelõdési sugarakkal
megvilágítsák”.

Klebelsberg számos mondata igazolja, hogy életmûvének köz-
pontjában a gyermek állt, egészségének megõrzése, oktatása és mû-
velése: „Ki képviseli a magyar jövõt, ha nem a magyar gyermek? …
Küzdenünk kell a tömegbetegségekkel… az analfabétizmussal, véde-
nünk kell a nemzet erkölcsi egészségét és minden eszközzel megaka-
dályozni olyan nõi típus kifejlõdését, amely nem akar gyermeket és
gyûlöli a férjet … A magyar anya, aki világra hozza az újszülöttet és
a magyar tudós, aki kutat és tanít, ugyanazt a célt szolgálja: Magyar-
ország feltámadását … Én a nemzetek kultúrfokának megállapításá-
nál fõ kritériumként azt keresem, mekkora a nemzetnél a gyermekha-
landóság … Mentõl mûveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy
nemzet, annál jobb dolga van annál a nemzetnél a gyermeknek.”

Sokat foglalkozott a tehetséges gyermekek istápolásával. Tör-
vénnyel szabályozta felkutatásukat: minden oktatási intézet vezetõjé-
nek – a falusi népiskolától az egyetemig – kötelességévé tette, hogy
jelentsék a kiválókat a miniszternek, akinek ösztöndíjjal kell gondos-
kodnia róluk. „Ügyelni kell arra, hogy a fõiskolák legjobb növendé-
kei a megélhetés gondjaitól mentesítve, egész idejüket és egész mun-
kaerejüket tanulmányaiknak szentelhessék”  – mondta egyik beszédé-
ben. Máskor így szólt: „Ha a nemzet nem képes tehetséges fiainak ki-
fejlõdését biztosítani és õket megfelelõ helyre állítani, a középszerû-
ség kezén elsorvad.” Ezért fontosnak tartotta a külföldi kapcsolatokat
is: „Szükségünk van nyugati példákra, ösztönzésekre, hogy helyes
irányban és gyorsabb ütemben haladhassunk. A probléma,… hogy a
magyar õseredetit és a nyugati kultúrbefolyást okos arányban kell ke-
verni.”

Klebelsberg 1932. október 11-én halt meg. Halálának 75. évfor-
dulója ad alkalmat a rá való visszaemlékezésre. Életmûvérõl, kultúr-
politikai törekvéseirõl (pl. a közoktatás és a magasabb tudományok
együttes fejlesztése, a népmûvelés hatékonyabb formáinak kialakítá-
sa, a magyar hagyományok és sajátosságok ötvözése az európai érté-
kekkel) 1945 után hosszú ideig nyilvánosan nem, legfeljebb csak na-
gyon elítélõen illett szólni. A hallgatás mesterségesen emelt falát sze-
rencsére az idõk változása áttörte. Gondolataiban, tetteiben ma már
sokan találnak mintákat jelenkori és jövõbeli felemelésünkhöz. Soka-
kat inspirál, hogy a magyar kultúra, az oktatás-nevelés területén a má-
ig ható alapokat õ rakta le. 1926-ban õ szervezte meg a tanyasi isko-
lai körzeteket, s 3 év alatt ötezer népiskolát, ezekhez tanítói lakásokat,
1500 népkönyvtárat és 500 óvodát létesített. Hihetetlen gyorsasággal

29

2008 JANUÁR – FEBRUÁR



felépített három egyetemet és három fõiskolát, és megalapította a Ti-
hanyi Biológiai Intézetet. Elsõként valósított meg tudatos sportpoliti-
kát és sportdiplomáciát, mert hitt a sport testi és jellemformáló erejé-
ben és a sportteljesítmények propagandisztikus értékében. Létrehozta
a Testnevelési Fõiskolát, a Magyar Olimpiai Bizottságot, és megépítet-
te a margitszigeti Nemzeti Sportuszodát. Õ dolgozta ki a magyar kul-
turális külpolitikát, és állította fel a külföldi magyar kulturális intézete-
ket. Az õ mûködése nyomán vállalhattak a múzeumok, közgyûjtemé-
nyek állagmegõrzõ, feldolgozó, kutatói szerepet. Õ gyõzte meg Hor-
thy Miklóst, hogy jelentõs anyagi eszközökkel mentse meg a nehéz
helyzetben lévõ Magyar Tudományos Akadémiát. 1927-tõl az õ kez-
deményezésére adtak a rádióban ismeretterjesztõ mûsorokat, amelyek
a népmûvelésben komoly áttörést hoztak. Olyan mûvelt nemzetet kép-
zelt el, amely a világ mércéjével méri magát. 

Egyéniségérõl Domanovszky Sándor 1935. október 13-án tartott
emlékbeszédében (Napkelet 1936. február) így fogalmazott: „Vérmér-
sékletük sokakat megakadályozott abban, hogy megértéssel fordulja-
nak lázas tevékenysége felé, amely különösen akkor bontakozott ki
teljes erejében, amikor mint a szegény ország kultuszminisztere veze-
tõ állásba került, amelynek súlya a Trianon utáni idõkben szinte em-
berfölötti erõfeszítésekre ösztönözte. Hiúságot, törtetést, szertelen újí-
tási vágyat, a rendelkezésre álló erõk túlbecsülését vetették a szemére.
Csak kevesen voltak, akik lelkének redõi közé bepillanthattak, és ér-
zés- és gondolatvilágának lényegét fölismerték. Sokan, még a hozzá
közelállók is, csak azt látták, ami a tevékenységi körüknél fogva õket
magukat közelebbrõl érdekelte, de nem látták gondolatvilágának nagy
egységét, amelyben a lokális és szakszempontoknak néha egy-egy
kérdésben jelentékeny áldozatokat kellett hozniuk az egész elgondolás

egysége kedvéért. Ez sokszor félreértésre, sõt súrlódásra vezetett ott is,
ahol különben megvoltak a megértés föltételei. Így munkája gazdag
volt küzdelmekben, mûködése erõsen ki volt téve a kritikának. De
Klebelsberg Kuno épp azért, mert aktív ember volt a szó legfokozot-
tabb értelmében, a küzdelmet szükségesnek tartotta, a kritika túlzásai-
val pedig keveset törõdött. Hiszen «a munkás, az alkotó emberek szent
összefogását» hirdette a «kritika túltengéseivel szemben», amiben ne-
gatív erõk érvényesülését látta, és mert meg volt gyõzõdve, hogy «ha
a negatív emberek befolyása a közvéleményben felülkerekednék, ez
végzetesen megállítaná a nemzetet a modern haladás útján».”

A kommunista évtizedek szándékos elhallgatása után a nemzetet
szolgáló politikusi cselekedeteit és magatartását ma már sokan felfe-
dezték és becsülik. Méltányolják jövõbe mutató, államférfiúi látás-
módját és mûvelõdéspolitikai elveit. Csak a politikai kultúrával marad
mindenki adós. Az eszmerendszerében és alkotásaiban egyaránt meg-
található nemzeti, konzervatív, szociális és liberális értékek összehan-
golása tudná – ahogy az õ korában is – igazán közös és építõ cselek-
vésre ösztönözni vezetõ politikai erõinket. Klebelsberg – bár maga
konzervatív politikus volt, s apai ágon arisztokrata család sarja – bár-
kivel, bármilyen párt tagjával hajlandó volt egy asztalhoz ülni, kész és
képes volt vele szót érteni. Alighanem ez politikai kultúrájának leglé-
nyegesebb eleme, azon túl, hogy nem egyéni politikusi vagy pártér-
dek, hanem az elszegényedett nemzet magasabb mûveltsége nyomán
eléje tûnõ fényes jövõkép vezérelte. Tekintsük példaképnek, kivált-
képp most, amikor politikai kultúrát nagyítóval sem találni, s az átgon-
dolatlan takarékosság a megmaradás reményét is összezúzva betört a
magyar mûvelõdés kertjébe. Vigyázzunk, nehogy ez a kert a sírkertünk
legyen!
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2008. február 18. – Felkért elõadások
1. Dr. Csiky Botond (PTE–OEKK–ÁOK II. számú Belgyógyászati Klini-

ka és Nephrológiai Centrum): Vérnyomás vesebetegségben (25
perc)

2. Dr. Bellyei Szabolcs (PTE-OEKK–ÁOK Onkoterápiás Intézet): Akopo-
nyabázis daganatok korszerû sugárkezelése (25 perc)

3. Dr. Karádi Kázmér (PTE–OEKK–ÁOK Magatartástudományi Intézet):
Jobb félteke léziót követõ téri hemineglekt neuropszichológiája (25
perc)

2008. február 25. – Vendég elõadás – Tanulságos esetek fóruma
1. Prof. VI. Czimbaljuk: (A. P. Romodanov Institute of Neurological Sur-

gery of the Academy of Sciences of Ukraine, Kiev): Stem cells in
clinical neurosciences (40 perc)

2. Trauma következtében kialakult spondylitis a Baranya Megyei Kórház
Geriátriai Osztályán diagnosztizált, gyógyított és rehabilitált esete
(Esetgazda: dr. Huszár Judit, Baranya Megyei Kórház Geriátriai és
Gerontopsychiátriai Osztály)

3. Rezisztens immun-thrombocytopenia, immun-neutropenia sikeres ke-
zelése anti-CD20 monoclonalis antitesttel (Esetgazda: dr. Szomor
Árpád, PTE–OEKK–ÁOK I. számú Belgyógyászati Klinika)

2008. március 3. – Tanulságos esetek fóruma
1. Von Hippel-Lindau szindróma – egy család története. (Esetgazda: dr.

Nagy Zsuzsanna, PTE–OEKK–ÁOK I. számú Belgyógyászati
Klinika)

2. Abdominális levegõgyülem differencialdiagnosztikai megközelítése.
(Esetgazda: dr. Battyáni István, PTE-OEKK-ÁOK Radiológiai Kli-
nika)

3. Egy multiplex agyi metastasisos beteg komplex onkológiai kezelése.
(Esetgazda: dr. Horváth Zsolt, PTE-OEKK-ÁOK Idegsebészeti Kli-
nika)

2008. március 10. – Felkért elõadás – Tanszékfoglaló elõadás

1. Dr. Kocsis Béla (PTE-OEKK–ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immuni-
tástani Intézet):  Kicsibõl óriás – Tisztelgés dr. Takátsy Gyula és dr.
Nógrády György munkássága elõtt (40 perc) 

2. Dr. Koller Ákos (PTE-OEKK-ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Inté-
zet): A vérkeringési energiaveszteség szabályozása. Klinikai vonat-
kozások (40 perc)

2008. március 17. – Felkért elõadások 
1. Dr. Gömöri Éva (PTE-OEKK–ÁOK Pathológiai Intézet):

Mennyiben járulnak hozzá a genetikai adatok a recidiv
gliomák kialakulásához és kezeléséhez? (25 perc)

2. Dr. Vincze Áron (PTE–OEKK–ÁOK I.számú Belgyógyászati
Klinika): A növekedési faktorok szerepe a gasztrointesztinális
fekélygyógyulásban (25 perc)

3. Dr. Kvell Krisztián (PTE-OEKK–ÁOK Immunológiai és
Biotechnológiai Intézet): Transzgenikus sejtek és állatok létre-
hozása lentivirális vektorokkal (25 perc)

Az ülések helye: PTE ÁOK Dr. Donhoffer Szilárd (III. számú) tan-
terme, Pécs, Szigeti út 12.
Az ülések 16 órakor kezdõdnek.

Dr. Kellermayer Miklós Dr. Kocsis Béla
elnök titkár

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI ÉS
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK ÜLÉSEI
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In memoriam dr. Pupp Lajos
Kedves Lajos Bácsi!
Mindenki csak így nevezett, mert kicsit mintha mindenkinek apja lettél volna. Béla, a sétáló idejét töl-

tõ portás azt mondta tegnap: tudja professzor úr, ha elmegyek, nekem egy ember fog nagyon hiányozni,
Pupp adjunktus úr. Akkor belém nyilallt, igen.

Nekünk is nagyon fogsz hiányozni!
Te voltál, aki mindenkinek fejbõl tudtad a pontos születési dátumát. Te voltál, aki bármi baj volt, meg-

nyugtattad magadat is és bennünket is, és azt mondtad: „szépen vagyunk, finoman vagyunk”.
Medikusok ezrei nõttek fel és lettek kész orvosok a Te tanításaid nyomán.
Én is közéjük tartozom. Ha hivatkozhatok személyes élményeimre, nekem Te jelentetted az orvostu-

domány elsõ valódi élményét. Afizika és kémia elõadás után jött az anatómia gyakorlat. Te voltál az anató-
mia gyakorlatvezetõm. Még ma is fülembe cseng, ahogy az elsõ megtanulandó emberi csontot, a cla-
viculát eldemonstráltad elsõéves csoportunknak. Fülembe cseng, ahogy archaikus latin kiejtéssel mond-
tad: clávicula. Majd az elsõ év elteltével búcsúztál tõlünk, mondván: találkozunk a negyedik évben, a fül-
orr-gégészeten. Valóban ott találkoztunk, de nekem még volt szerencsém elõtte is találkozni veled, de ak-
kor már, mint fül-orr-gégésszel, ugyanis családom tagjait kezelted nagy odafigyeléssel. Negyedévben va-
lóban találkoztunk, de akkor még nem sejtettem, hogy késõbb még kollégák is leszünk. Az egyetem befe-
jezése után, a véletlennek köszönhetõen a Fül-, Orr-, Gége Klinikára kerültem. Te voltál, aki ott fogadtál,
eligazítottál az új munkahely útvesztõjében. Ott tapasztalhattam, hogy az oktatás anatómiáról hozott sze-
retete továbbra is megmaradt benned. Klinikánk egyre nagyobb leterheltsége mellett Te átvállaltad az oktatás megszervezését. Nagyon szíve-
sen vállaltad a gyakorlatok elõtti közös foglakozásokat.

Minden medikus, majd fiatal kolléga jól ismert. Így jól ismert az az intenzíves kolléga is, akihez kerültél utolsó földi utad elején. Azt mond-
ta: legyen nyugodt professzor úr, mindent megteszünk, hiszen Lajos bácsi engem is tanított. Sajnos tanítványaid összes tudása és igyekezete ke-
vés volt ahhoz, hogy e világon tudjanak tartani. Olyan jellegzetes volt, hogy még félkómás állapotodban is megnyugtattad klinikánkról nyelõ-
csõsipoly kizárása céljából konziliárusként kihívott kollégánkat, jelezve azt, hogy nyugi, nekem nincs oesophagusfistulám.

Tudjuk, hogy szeretted az életet, Pécs város jól ismert személyiségeként több embercsoport közös pontja voltál: a „Szombathelyiek cso-
portjának” meghatározó alakjaként tartottak számon, a Rotary klub révén mûszereket szereztél klinikánknak. Számos barátod klinikánk barát-
ja is lett. Az igazságtalan sors úgy hozta, hogy az életszeretetedet már nem tudtad valójában kiélvezni, a betegség elragadott tõlünk. De köztünk
maradsz, eszünkbe jutsz, ha jönnek a medikusok, ha kedvenc ételed, a mákos tészta lesz ebédre, de eszünkbe jutsz az élet minden mozzanatá-
ban, mert a klinikán eltöltött 44 éved mindenütt és mindenkiben mély nyomokat hagyott.

Ma már klinikánkon is kevesen emlékeznek arra, hogy Te voltál, aki rendet csinált a mûtõben. Amikor a precíz mûtéti kiírást megtekintjük,
talán már csak páran tudjuk, hogy ezt a ma már kézenfekvõ és evidens mûtõszervezési technikát Te hoztad Angliából, Te vezetted be klinikán-
kon.

Kosztolányi szavai jutnak eszembe, amikor Karinthy Elsa temetésén végignézett a temetõparcellák rengeteg keresztjén, megcsóválta a fe-
jét és azt mondta Ascher Oszkárnak: „Az egész rendszer elhibázott.”

Most pedig elmentél, elmentél Bandi bácsi után. Most már felülrõl mosolyogsz ránk és szinte hallani vélem, ahogy mondod, minket bíztat-
va: „szépen vagyunk, finoman vagyunk”.

Kedves Lajos Bácsi! Nem felejtünk, nyugodj békében! Búcsúzom a Fül-, Orr-, Gége Klinika nevében:
Dr. Pytel József

a klinika igazgatója

Gyászbeszéd dr. Pupp Lajos ravatalánál
Barátai, Tisztelõi és elsõsorban Önök, az elhunyt Szerettei!

Nem érzem magam elég méltónak, hogy beszédemet saját gondolataimmal kezdjem – a család utáni legszorosabb kötelék egy orvos, okta-
tó, kutató számára a közvetlen munkahely –, a Mestert búcsúztató tanítványok és a munkatársak végsõ tiszteletének lerovásakor. 

Lajos, medikus koromban ismertelek meg, gyakorlatvezetõm voltál, egyike azoknak az oktatóknak, akiknek orvossá válásomat köszönhe-
tem. 14 évvel voltál idõsebb nálam, és akkor már rutinos oktatónak számítottál, hátad mögött Halász Béla munkacsoportjában szerzett ismeret-
anyaggal és emberi tartással. Hozzám hasonlóan még számos generáció orvosait tanítottad meg szeretett szakmád rejtelmeire. Azok közé tar-
toztál, akik jelentõsen hozzájárultak ahhoz, hogy a „Pécsi Orvosképzõ Mûhely” jó hírneve elterjedt az egész világban. Még abban a korban
gyakorolhattad a legszebb hivatást, amikor õszintén éreztük, hogy munkánk legszebb honoráriuma a beteg szeretete. Most összeszoruló szív-
vel, megilletõdve és riadtan állunk itt, kiszolgáltatva a fájdalomnak, amit a mérhetetlen, könyörtelen és félelmetes természet szab ránk, mind-
annyiszor, amikor szeretteink elhagynak, és örökre elköltöznek tõlünk. Minden gyász ünnep, hódolat  a természet ereje elõtt, tudjuk, hogy az el-
múlás a szelekciós törvény szerint mûködõ Mindenható végsõ önkritikája, és ez minden esetben megmutatja földi mivoltunk törékeny kicsisé-
gét. Lassan el kell, hogy engedjünk, most már itt van a keserû búcsú ideje. Abúcsút Kölcsey Ferenc úgy fogalmazta meg: „…s ki tetteiben meg-
emlegettetik, az halhatatlan lesz”.

Lajos, ég veled, a megkezdett munkát odaát folytatjuk. 
Dr. Kollár Lajos egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ fõigazgatója
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Valamennyien megdöbbentünk a lesújtó hír hallatán, dr. Czopf József professzor hirtelen elhalálozott. A halálhír mindig megdöbbentõ, a hir-
telen halál sokkoló. Nehéz elviselni és megérteni, hogy több évtizedes ismeretség és barátság után egy igaz emberrel, egy igaz baráttal már nem
találkozhatunk. Szerény, csöndes modora, halk de határozott szavai, sajátos humora, különleges lényeglátó képessége, hallatlanul precíz szakmai
tudása és mindenekelõtt a betegek szeretete – talán ezek voltak a legjellemzõbb tulajdonságai és képességei. Õ is, mint sokan mások, az Életta-
ni Intézetbõl, a Grastyán-csoportból indult el diákkörösként, hogy tudományos felfedezéseket tegyen, de alapmotiávciója a beteg emberek gyó-
gyítása volt. Az intézeti referátumokon már korán kitûnt a filozófiai kérdésekhez való vonzódásával, az akkori legújabb elektrofiziológiai mód-
szerek megismerése iránti igényével, és precíz, a kérdések gyökeréig hatoló, tudományos igényû irodalomkutatásával. Orvosdoktori diplomáját
1963-ban szerezte meg, és ezt követõen 45 éven át dolgozott az egyetem Neurológiai Klinikáján. Akkoriban a Környey István professzor által
vezetett intézet a neurológia mellett a pszichiátriát és az idegsebészetet is magában foglalta és különleges kitüntetésnek számított, ha valaki a kli-
nikán dolgozhatott. A fiatal Czopf doktor szorgalmával, tudásával, segítõkészségével és kitartásával hamar elismertséget szerzett a klinikán. Ké-
sõbb, rövid klinikai pályafutásom során errõl magam is meggyõzõdhettem és fiatal gyakornokként igen sokat tanultam tõle. Ha egy bonyolult tu-
dományos vagy diagnosztikai kérdés felmerült, általában elsõként – vagy egyetlenként – Czopf tanársegéd adta meg a helyes választ Környei
professzornak. Egy alkalommal, éjszakai ügyeletem idején három rendõr hozott be egy igen izmos óriást, közimert pécsi verekedõt, sikertelen
önakasztást követõen, agresszív alkoholos állapotban. A rendõrök hamar elszeleltek, nyugtató – altató injekciót ilyenkor nem lehetett adni, és a
beteg megfenyegetett, hogy azonnal összetöri a csontjaimat. Mivel a két „bátor” betegápoló is otthagyott, ott álltam tanácstalanul, amikor felet-
tesem, Czopf tanársegéd úr megjelent. Nyugodtan, szép szavakkal, szeretettel, rábeszéléssel lenyugtatta az agresszív beteget, aki egy óra múlva
már az igazak álmát aludta, úgy kellett idõnként felébresztenünk. Egyszerûen lenyûgözõ és varázslatos volt, ahogy megoldotta a problémát. És
akkor azt mondta nekem: a betegtõl sohasem szabad félni, sõt, a beteg félelmeit, szorongásait kell megérteni, különösen akkor, ha agresszivitás-
ba csap át. Röviden: a beteget szeretni kell mindenek elõtt, akkor is, ha nem szimpatikus, vagy nem kellõen együttmûködõ. Most, hogy átolvas-
tam a Czopf József professzorral jó 30 évvel késõbb készült újságcikket (Új Ember, 2002. február 10.), mély benyomást jelentett a felismerés:
szinte szó szerint ugyanazt olvasom. Igen, bátran kimondható, hogy ars poeticája a szeretet, a betegek iránti szeretet volt. Õ maga keresztény, mé-
lyen vallásos ember volt, de ezzel nem hivalkodott és nem akart meggyõzni másokat. Viszont hite szerint élt, így adott példát, és a betegek irán-
ti szeretete valláserkölcsi meggyõzõdésbõl táplálkozott. Magánélete is példás volt. Bár élete legnagyobb részét a klinikán töltötte, orvos felesé-
gével bensõséges családi életet élt, a nagycsaládosokét, és gyermekei nevelésére nagy hangsúlyt fektetett. Gyermekei sikeres elõmenetelére és
unokáira rendkívül büszke volt. Czopf József professzor egyúttal kiváló tudós és nagyszerû oktató volt. Számos modern elektrofiziológiai vizs-
gáló eljárás bevezetése és sikeres alkalmazása fûzõdik nevéhez. Ma úgy mondanánk, kiváló innovatív képességekkel rendelkezett. Tudományos
munkássága elsõsorban az epilepszia, sclerosis multiplex és a különbözõ izombetegségek vizsgálatával kapcsolatos. Tudományos eredményeit

In memoriam prof. Czopf József
Dr. Czopf József egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Neurológiai Klinika volt igazgatója életének 69. évében,
2008. január 12-én elhunyt. Személyében az egyetemi hallgatók lelkiismeretes oktatóját és nevelõjét, betegeinek áldozatos gyógyítóját, be-
osztottainak igazságos és példamutató vezetõjét veszítette el.

Szakmai pályafutása, orvosi munkája egész életére Pécshez és a Pécsi Orvostudományi Egyetemhez kötötte. Itt végezte orvosi tanulmá-
nyait, és szerezte orvosdoktori diplomáját 1963-ban. Ezt követõen 45 éven át dolgozott az egyetem Neurológiai Klinikáján. Nevéhez fûzõ-
dik a modern elektrofiziológiai vizsgálatok bevezetése nemcsak a klinikán, hanem úttörõ módon elsõk között az országban. E vizsgálatok-
nak köszönhetõen számos betegség diagnosztikája vált könnyebbé és egyértelmûvé: klinikai, oktatói és tudományos munkája az epilepszia,
sclerosis multiplex és az izombetegségek hazai történetében mérföldkõ. Hosszú éveken át volt elnöke a Magyar Klinikai Neurofiziológiai
Társaságnak, ahol lelkesen és odaadóan folytatta tudományszervezõi és oktatói tevékenységét. Személyiségének pozitív kisugárzása, önzet-
len és segítõkész hozzáállása, valamint igen magas elméleti és gyakorlati felkészültsége révén egész életében a szakma példaképe volt, aki
a hazai neurofiziológusok generációit oktatta és nevelte. Kedves stílusának és jó kapcsolatteremtõ képességének köszönhetõen sok fiatal
szakember számára alakított ki késõbb gyümölcsözõ nemzetközi együttmûködéseket.

1988-tól, 16 éven át az egyetem Neurológiai Klinikájának igazgatójaként a magyar neurológiai betegellátást és a neurológiai oktatást
szívügyének tekintette. Csapatépítõ volt a szó igazi értelmében, aki képes volt minden munkatársához és beosztottjához a legnagyobb nyu-
godtsággal, bölcsességgel, empátiával és együttérzéssel fordulni, szakmai fejlõdésüket a legmesszebbmenõkig támogatni, munkájukat mo-
tiválni, a konfliktusokat mindenki számára tapintatos módon, ugyanakkor eredményesen megoldani. Igazgatása alatt a klinika több alka-
lommal nyerte el a legjobban oktató klinika címet. Oktatását a rá jellemzõ szigorú precizitással végezte, de vizsgáztatásában, az orvostan-
hallgatókkal szembeni magatartásában is finom, csendes humorral jellemzett embersége nyilvánult meg. Mindenkiben az embert látta, füg-
getlenül az esetleges elõítéletektõl és végzettségtõl. A klasszikus orvosi iskola képviselõje volt, aki az orvosi munkát, a szakma mûvelését,
a betegek gyógyítását és feltétel nélküli szeretetét minden egyéb más szempont elé helyezte. A hét minden napját, kora reggeltõl késõ estig
a klinikán töltötte, az utolsó percig dolgozott, betegeit várta, és vizsgálta.

Egykori tanárának, a Neurológiai Klinika volt igazgatójának, Környey István egyetemi tanár szellemi hagyatékának gondozását, emlé-
kének ápolását egyik legfontosabb feladatának tekintette. Idén, a Környey napon már rá is emlékezünk; szellemi hagyatékát az õ tanítvá-
nyai gondozzák és viszik tovább.

Dr. Czopf József egyetemi tanárt a Pécsi Tudományegetem saját halottjának tekinti.

MEGEMLÉKEZÉS CZOPF JÓZSEF PROFESSZORRÓL
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nemcsak itthon, hanem külföldön is jól ismerték, kutatási eredményei alapján nyerte el az MTA doktora címet, és nemcsak Németor-
szágban, hanem az Amerikai Egyesült Államokban is vendégprofesszorként tevékenykedett. 1988-tól 16 éven át volt a Neurológiai Kli-
nika igazgatója. Klinikáját szisztematikusan építette. Kiváló képességû fiatal orvosokat gyûjtött maga köré, neurofiziológusok generá-
cióit oktatta, nevelte, támogatta és juttatta külföldi ösztöndíjhoz. A klinikán –  sokszor vendégelõadók bevonásával – tartott referátumok
fontos tudományos eseménynek számítottak, és kiterjedt tudományos kollaborációs tevékenység épült ki más klinikákkal és elméleti in-
tézetekkel. Az orvostanhallgatók oktatását különleges gonddal és nagy precizitással végezte. Kristálytiszta logikával építette fel elõadá-
sait, amelyek rendkívül népszerûek voltak a hallgatók körében. A gyakorlati oktatásra nagy hangsúlyt fektetett, szigorú, de igazságos
vizsgáztató hírében állott. Tudományszervezõi tevékenysége is kimagasló volt. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság, il-
letve szervezet tagja, tisztségviselõje volt és a POTE klinikai rektorhelyetteseként is tevékenykedett. A Magyar EEG és Klinikai Neu-
rofiziológiai Társaság elnöke volt hosszú ideig, és sokat tett az új elektrofiziológiai eljárások hazai elterjesztéséért. Vallotta, hogy jövõt
építeni csak a múlt ismeretében és megbecsülésével lehet: tiszteletbõl és meggyõzõdésbõl vállalta fel Környey István szellemi hagya-
tékának gondozását. Neki köszönhetõ a Környey Tanítványok Társaságának megalapítása, és az is, hogy a klinika bejáratánál és az Au-
lában Környey István bronzba öntött arcképe látható. Czopf József  professzor az újonnan kialakult körülmények ellenére is az utolsó
percig dolgozott, gyógyította a betegeit. Kényszerû nyugdíjba helyezését nehezen viselte. De ezt nem hangoztatta, saját bajairól csak
ritkán és keveset beszélt. A halál álmában érte, így remélhetjük, hogy nem szenvedett sokat. De még sokáig köztünk kellett volna ma-
radnia, hiszen teljes szellemi frisseségben, jó munkabíró képességgel rendelkezett, és mindössze 69 éves volt. Erkölcsileg tiszta életút-
ja, kiváló szakmai tudása, emberi tartása, emberszeretete és gyógyító tevékenysége alapján méltán állítandó példaképül, a jó orvos pél-
daképéül valamennyiünk, és a felnövekvõ orvosgenerációk elé. 

Lénárd László

– Professzor úr, az orvos milyen hitet
táplál gyógyítás közben?

– A hitnek számos vonatkozásáról be-
szélhetünk. Hit táplálja az ateista orvost is,
aki a betegség lefolyásának ismeretében bí-
zik, abban, hogy az általa alkalmazott terá-
piás eljárás hatásos.

Én ellenben az abban való hitrõl szeret-
nék beszélni, amely szerint Isten „találta ki”
az embert, az ember szervezetét, fizikai-lel-
ki egészét. A hit ezen szintjére intellektuális
úton el lehet jutni. Ha valaki az õt körülve-
võ jelenségek csodálatos tárházában nem
veszi észre, hogy túlnyomó többségükben
saját lehetõségeit meghaladó eseményekkel
találkozik, ha nem veszi észre, hogy valami-
lyen hatalmas szellemi lény, valamilyen kü-
lönlegesen „nagy” áll a jelenségek mögött,
ezt bizonyos fokú korlátoltságnak kell tarta-
nunk.

A keresztény ember számára a hitbõl
egyfajta magatartásmód következik, ame-
lyet szeretetként jelölünk meg, s naponta
vívjuk érte harcainkat. A hit tartalmazza azt
a reményt, hogy életünknek legalább olyan
bonyolult, olyan magas szintû, olyan gyö-
nyörûséges folytatása kell legyen, mint ami-
lyen maga az élet. Reméljük, hogy részesed-
hetünk ebben, ha valóban Isten gyermekei-
nek hívnak bennünket, s azok is vagyunk.

Jézus Krisztus és az Újszövetség a hit
megvalósulásának a területén, a szeretetben

új jelenséget hozott. Jézus Krisztus a kereszt
dimenziójában szeret bennünket, nem úgy,
ahogyan – „beépített” ösztönrendszerén ke-
resztül – az anya szereti gyermekét, az ifjú a
leányt, a férj a feleségét. Ezek gyönyörûen
elõkészített, félkész elemekbõl rendelkezé-
sünkre bocsátott szeretetek.

Az orvos szembetalálja magát a külön-
féle hitmegnyilvánulásokkal: hivatásbeli te-
vékenységében, amelynek eredményében
hisz, azután találkozik az emberi test külön-
legesen szép, leírhatatlanul szép világával, s
a szenvedés révén azzal, hogy a kereszt di-
menziójában megnyilvánuló szeretet mun-
kájának hajtóereje, ugyanakkor kegyelme.
A másik ember fenntartás nélküli szolgálata
jelenik meg ebben, akkor is, ha az illetõ nem
szimpatikus, akkor is, ha nem jó az együtt-
mûködés a beteg és az orvos között.

– A szenvedés, a szakmai szempontból
reménytelen eset kikezdheti-e az orvos –
bármilyen szintû – hitét?

– A keresztények jelentõs része a szen-
vedés miatt botránkozik meg: hogyan en-
gedheti meg Isten ezt a rengeteg kínt? Nem
tudjuk, mi a szenvedés valódi értelme.
Mindezzel együtt óriási jelentõségû az éle-

tünkben. Egyrészt biológiai értelme van:
amikor például az újszülött világra jön és
fölsír, ebbõl arra következtethetnénk, hogy
szenved. Az egészséggel esetleg ütközni lát-
szó események azonban nem fölöslegesek,
nem mûvi termékei az életnek, hanem na-
gyon könnyen lehetséges – bár ezt nem is-
merjük pontosan –, hogy hozzátartoznak az
ember egészséges fejlõdéséhez.

– A szenvedéssel kapcsolatban fölmerül
a fájdalom kérdése.

– A fájdalom – melynek mechanizmusa
ma már elég jól föltárt – fájdalomcsökke-
néshez vezetõ rendszert mozgósít. A szerve-
zet készen áll arra, hogy a fájdalmak, a szen-
vedések által okozott károsodások egy ré-
szét mintegy fogadja és elébük menjen.

A szenvedésnek ez az egyik oldala. De
ha arra gondolunk, hogy az élet során termé-
szetes módon jelentkeznek kisebb szenve-
dések – betegségek formájában, amelyekre
szüksége van a szervezetnek –, akkor más-
képpen ítéljük meg: hozzátartozik a szemé-
lyiség kialakulásához.

– És a lelki szenvedés? Mert eddig a bi-
ológiai szenvedésrõl esett szó...

– Akik életükben komoly szenvedést él-
tek meg, azok lényegesen érettebb szemé-
lyiséggé váltak. A szenvedés hiánya, az igé-
nyek teljes kielégítettsége felületessé, sem-
mitmondóvá, sematikussá teheti az embert.

Az ember lelki éréséhez hozzátartoznak

Új Ember, 2002. február 10

Hogyan engedheti meg Isten ezt a rengeteg szenvedést?
Beszélgetés Czopf József neurológus professzorral

„Akik életükben komoly szenvedést
éltek meg, azok lényegesen érettebb
személyiséggé váltak.”
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a biológiai szenvedések különbözõ szintjei.
Az orvos feladata, hogy ezek ne bénítsák meg
a személyiséget. A durva, erõs fájdalom
ugyanis leépíti az ember lényét. Ma az orvos-
nak igen gazdag eszköztár áll rendelkezésére,
hogy a legdurvább, megbetegedések okozta
fájdalom esetén is segítséget tudjon nyújtani.
Ezáltal az illetõt a fájdalom nem “bénítja”
meg, elfogadható életminõséget biztosítha-
tunk számára fájdalomcsökkentés, fájdalom-
csillapítás révén. Egy gerincdaganat-áttétes
beteg durva fájdalma például olyan mérték-
ben csökkenthetõ, hogy nyugodtan ülhet egy
székben, és televíziót nézhet vagy újságot ol-
vashat.

– A lelki szenvedés megélése hogyan kap-
csolódik a fizikai szenvedéshez?

– A lelki szenvedés bizonyos életszaka-
szokban és bizonyos szintig – a fizikaihoz ha-
sonlóan – ugyancsak hozzátartozik a szemé-
lyiség fejlõdéséhez, azáltal például, hogy az
ember megéli a kiszolgáltatottságot, az alap-
vetõ egyedüllét élményét. Mi következik eb-
bõl? Az, hogy a hívõ ember a keresztény hit
értékét éli meg. Jézus Krisztus halálával s föl-
támadásával ez a kérdés egészen másként me-
rül föl.

Ezért az ember életét befolyásoló lelki
szenvedéseket, betegségeket, problémákat
nem lehet ideálisabban vagy megfelelõbben
gyógykezelni, mint éppen Krisztus által, s így
a halál a konkrét történeti idõben kozmikusan
más értelmet nyer, mint amit a hétköznapok-
ban tulajdonítunk neki.

Ha együttérzésemmel rá tudom ébreszteni
a beteget arra, hogy Isten ajándékainak hihe-
tetlen tárháza – jelenlegi súlyos panaszai elle-
nére is – kifogástalanul mûködik és szolgálja
õt, ez igen komoly támaszt jelenthet számára.
Ha az ember elfogadja a kereszténység tanítá-
sát, miszerint a halállal nem ér véget az éle-
tünk, akkor a lelki szenvedés sokat veszíthet
ijesztõ, halálra ítélõ jellegébõl.

A lelki szenvedés enyhítésének területén
is számos gyógyszeres segítség áll rendelke-
zésünkre. Ezek a szerek csökkentik a szoron-
gást, enyhítik a szomorúságot, de még inkább
gyógyító, ha a beteget szeretetmiliõ veszi kö-
rül, amit nem valamiféle cukrozott-rózsaszín
állapotnak kell elképzelnünk.

– A szenvedés személyiséget építõ formája
mellett inkább beszûkítõ, romboló hatásával
találkozunk. Ez fölveti az értelmetlen szenve-
dés, illetve az eutanázia kérdését.

– Robbanásszerû szeretetaktusban nyilvá-
nul meg szerepünk az élet létrejöttében. Még-
sem mondhatjuk, hogy ez volna a valódi oka
a kialakult új létezõnek. Semmilyen vonatko-
zásban nem tudjuk tevékenységünket a létre-
jött új élõlény bonyolultságával párhuzamba

állítani. Kegyelemként kaptuk, hogy az új élet
megteremtése gyönyörû szeretetélményben
nyilvánul meg. Ennyi közünk van az élethez.

Idegen területre való behatolást jelent, ha
valaki az élet megszüntetésérõl nyilatkozik.
Lehangolt állapotában az ember gyakran fo-
galmaz meg saját létére vonatkozó negatív
megállapítást. Nem hiszem, hogy akik a szo-
kásos szenvedéseket élték át életükben, ne ju-
tottak volna el – legalább logikailag – arra a
következtetésre, hogy nem folytatják tovább,
feladják az egészet. Természetes gondolatme-
netnek találom, nem látok ebben sem szokat-
lant, különösen nem bûnöset. Eddig a pontig
nagyon könnyen el lehet jutni. Ezzel szemben
naponta tapasztalom, hogy kilátástalan hely-
zetben is kéri a beteg a segítségemet.

Amikor szakmai szempontból azt gondo-
lom, hogy valamely betegnek csekély az esélye
a további életre, még nagyon sok minden tör-
ténhet. Például magához tér, s rádöbbenünk ar-
ra, hogy korábbi állapotában jól érzékelte kör-
nyezete eseményeit, s arra figyelni is tudott.

Az orvosnak – nem feltétlenül csak a ke-
resztény orvosnak – világosan rá kell mutatnia
arra, hogy az eutanáziával szemben van alter-
natív, az orvos elé feladatot állító megoldás,
ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy növelni
kellene az életük vége felé járók számára az
olyan otthonok számát, ahol a szakmai fel-
ügyelet, valamennyi szükséges orvosi beavat-
kozás lehetséges – ez léphetne az eutanázia
helyébe. Az elõbbi költséges, az eutanázia fel-
tehetõen “költségkímélõ”.

– Professzor úr milyen hitmegnyilvánulá-
sokkal találkozik betegei körében? Az orvos-
sal szemben nyilván táplálnak valamiféle hi-
tet. Betegségükkel is hitkapcsolatban kell len-
niük...

– A beteg részérõl szintén többféle hitje-
lenséggel találkozhatunk. Túlnyomó többsé-
gük – kivételektõl eltekintve, s a kivételek in-
kább a lelki betegek körébõl kerülnek ki – bí-
zik az orvosában, sokszor talán jobban is, mint
amennyire ez megalapozott lenne. Az orvos-
tudomány, a természettudomány sokak szá-
mára még mindig bálványként jelenik meg,
ennek következtében túlértékelik – bár éppen
ellenkezõ tendenciák is érvényesülnek, ame-
lyek igyekeznek lebecsülni.

Nemegyszer láttam már beteget – szakmai
megítélésem szerint – kilátástalan helyzetben,
akit ilyenkor az élethez való ragaszkodás szin-
te vakká vagy egy irányba látóvá tett. Példa-
mutató hittel bízott abban, hogy betegségébõl
meggyógyul. Ez is olyan hit, amelyet – ha
szakmai szempontok szerint nem is – az élet
folytatásaként fogadok el, és azonosulok vele.

A vallásos hit megnyilvánulásaival is ta-
lálkozhatunk. Sokan éjjeliszekrényükön tart-

ják a Bibliát, számos idõsebb nõbetegemet ol-
vasóval a kezén látom a viziten. Ahogyan az
élet egyéb nehéz helyzeteiben, ekkor is az Igé-
bõl, az imádságból és az Istenhez fordulástól
remélnek – és minden bizonnyal kapnak is –
vigaszt és segítséget.

Betegeink hite megnyilvánul az orvossal
szemben, az orvosnak azonban nem szabad
olyan helyzetet teremtenie, hogy a beteg és Is-
ten közé állva õ jelenjék meg istenként a beteg
elõtt. Inkább tárgyszerûen és testvéri segítség-
gel kell irányítania páciensét azokon a mezõ-
kön, amelyek a gyógyító embernek adottak.

– Tapasztalt-e olyasmit, hogy a beteg hite
– függetlenül attól, hogy önmagára, az orvos-
ra, az életre, a még elvégzendõ feladatára, il-
letve Istenre vonatkozik-e – befolyásolja be-
tegsége lefolyását?

– Az utóbbi évtizedek tapasztalata, hogy a
lelki események testi alapokkal rendelkeznek.
A szomorúság, a vidámság, a kilátástalanság,
a céltudatos magatartás kifejezhetõ – ha nem
lenne annyira bonyolult, még mérhetõ is len-
ne – bizonyos fizikai és kémiai változásokkal.
Akik bíznak gyógyulásukban, abban, hogy az
orvos vagy Isten megsegíti õket, azoknál jobb a
gyógyulás esélye. Agyógyíthatatlan betegséget
azonban a hit nem teszi gyógyíthatóvá, s fordít-
va: a szomorúság egy kevésbé súlyos betegsé-
get nem változtathat gyógyíthatatlanná.

Az orvos, az asszisztencia segítsége, a
gyógytornász, a nõvér magatartása nagyban
hozzájárulhat a beteg javulásához, ugyanak-
kor a nehéz élethelyzet, a magány, a társtalan-
ság okozta szenvedések önmagukban is fel-
színre hozhatnak betegségeket, amelyek
egyébként nem jelentek volna meg, illetve
rontják más betegségek lefolyását.

– A halállal a személyiség teljessége pusz-
tul el? A lélek fogalmával tud-e mit kezdeni a
tapasztalati tudomány?

– Mindenki naponta megéli, hogy este le-
fekszik, elveszíti az eszméletét, másnap pedig
fölébred, s esetleg még alvás közben szerzett
tapasztalatai is vannak. Elemezhetõ, hogy egy
halálhoz vezetõ kórfolyamat különbözõ sza-
kaszaiban milyen jelenségek mutatkoznak, az
értelmi tevékenység milyen elemei mûködnek
még, amelyek azután fokozatosan lezárulnak,
megszûnnek, kikapcsolódnak, s a végén már
csak az elemi vegetatív mûködések maradnak
meg. De nagyon hosszú ideig él az emberben
az a képesség, hogy valamilyen elemibb szin-
ten a halál bekövetkezte elõtti szakaszban is ér-
zékeli a környezetét, sok mindenrõl tudhat,
amit föl sem tételeznénk. De a lélekre, a teljes
személyiségre vonatkozó kérdést nem tudjuk
megválaszolni. Itt megáll az orvos tudománya.

Elmer István



35

ANemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) a Pázmány
Péter Program keretében több alkalommal is közzétett pályázati
kiírásokat Regionális Egyetemi Tudásközpontok (RET) létreho-
zásának és mûködésének támogatására.
A pályázat átfogó célja a világ élvonalába tartozó egyetemi tudo-
mányos és technológiai innovációs központok, Regionális Egye-
temi Tudásközpontok létrehozásának elsegítése volt annak érde-
kében, hogy olyan szakterületi és regionális vonzáscentrumok
jöjjenek létre, amelyek kiemelkedõ kutatás-fejlesztési, valamint
technológiai innovációs tevékenységet folytatnak, intenzíven
együttmûködnek a gazdasági szférával, ösztönzõleg hatnak a
régiók technológiai és gazdasági fejlõdésére, s ezen keresztül ja-
vítják a régió és az ország versenyképességét.
A pályázatok eredményeképpen 19 RET jött létre Magyarorszá-
gon. Magazinunk következõ számaiban igyekszünk az olvasó-
közönséget megismertetni a RET-ek mûködésével, eredményei-
vel, jövõbeli terveivel.

MEDIPOLISZ
Dél-Dunántúli Regionális Egyetemi Tudásközpont
Cím: 7623 Pécs, Szigeti út 12. V2.
Fax: (06 72)536 218
Honlap: http://medipolisz.pte.hu
Kapcsolattartó: dr. Szolcsányi János, 
Tudásközpont igazgató, akadémikus, egyetemi tanár
Mobil: (06 30) 570 1778
E-mail: janos.szolcsanyi@aok.pte.hu

Szegedi Tudományegyetem Környezet- és Nanotechnológiai
Regionális Egyetemi Tudásközpont (SZTE KNRET)
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Tel.: (06 62) 546 706
Fax: (06 62) 544 830
E-mail: info@knret.u-szeged.hu/knret/
Honlap: http://www.u-szeged.hu/knret
Kapcsolattartó: dr. Búzás Norbert, menedzserigazgató

Jármûipari Regionális Egyetemi Tudásközpont
Cím: 9026 Gyõr, Egyetem tér 1. 
Tel.: (06 96) 613 680

(06 96)613 678
(06 30)916 7590

E-mail: jret@sze.hu
Honlap: http://jret.sze.hu
Kapcsolattartó: Szilasi Péter Tamás, menedzserigazgató
E-mail: szilasi@sze.hu

Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi 
Tudásközpont

Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Tel.: (06 1) 666 5544
Fax:(06 1)666 5545
E-mail: info@kitt.bmf.hu
Honlap: http://kitt.bmf.hu
Kapcsolattartó: dr. Nádai László, igazgató

eScience Regionális Egyetemi Tudásközpont
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány l/A
Tel.: (06 1) 372 2895
Fax:(061)372 2855 
E-mail: escience@escience.elte.hu
Honlap: http://escience.elte.hu
Kapcsolattartó: dr. Benczúr András, elnök, dr. Papp Gábor,
igazgató, Jelencsics Mikolt, irodavezetõ

Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont (IT2)
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Cím: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2
Tel.: (06 1)463 2582
Fax:(06 1)463 2582
E-mail: risztics@ik.bme.hu
Honlap: http://www.it2.bme.hu
Kapcsolattartó: Dr. Risztics Péter Károly, igazgató

Miskolci Egyetem Tudásintenzív Mechatronikai és 
Logisztikai Rendszerek 
Regionális Egyetemi Tudásközpont (MLR RET)
Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros C/2 épület 
6. hajó I. emelet 4. ajtó
Tel, (06 46) 563 426
Fax: (06 46) 563 426
E-mail: retig@uni-miskolc.hu
Honlap: http://www.ret.uni-miskolc.hu
Kapcsolattartó: dr. Csáki Tibor, igazgató

Dunaújvárosi Regionális Anyagtudományi és
Technológiai Tudásközpont
Cím: 2401 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. l/A.
Tel.: (06 25) 551 220
Fax: (06 25) 551 173
E-mail: zsambokd@mail.du£hu
Honlap: http://duratt.duf.hu
Kapcsolattartó: dr. Zsámbók Dénes, menedzserigazgató
Tel.: (06 20) 941 3323

Erdõ- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont
Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4. 
Tel.: (06 99) 508 609 Fax: (06 99) 508 609 
E-mail: ret@nvme.hu
Honlap: http://ret.nvme.hu
Kapcsolattartó: Varga Dénes, menedzserigazgató
E-mail: vdinike@fmk.nvme.hu
Dr. Horváth Béla, igazgató, egyetemi tanár

CellKom Regionális Egyetemi Tudásközpont
(Budapesti Tudásközpont, vagy Sejtkommunikációs RET)
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány l/A
Tel.: (06 1)372 2895; 
Fax:(06 1)372 2855
E-mail: cellkom@escience.elte.hu
Honlap: http://escience.elte.hu/cellkom

Regionális Egyetemi Tudásközpontok (RET-ek) és Kutatóközpontok
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Kapcsolattartó: dr. Erdei Anna, elnök, dr. Papp Gábor, igazgató
Jelencsics Míkolt, irodavezetõ
E-mail: cellkom@escience.elte.hu

GENOMNANOTECH
Debrecen Regionális Egyetemi Tudásközpont
Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei Krt. 98.
Tel.: (06 52) 411 717/64181
Fax: (06 52) 315 473
E-mail: gnd@dote.hu
Honlap: http://gnd.unideb.hu
Kapcsolattartó: Bartha Klára, innováció menedzser 
Tel.: (06 52)411 717/66341 
E-mail: kbartha@dote.hu

Budapesti Corvinus Egyetem
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: (06 1)482 6255 (06 1)2161850

(06 1)218 6855 (06 1)385 0666
E-mail: fodor.peter@uni-corvinus.hu
Honlap: http://www.uni-corvinus.hu
Kapcsolattartó: dr. Fodor Péter, menedzserigazgató

FOOD-ENERG
Regionális Tudáscentrum Nyíregyházi Fõiskola
Cím: 4400 Nyíregyháza., Sóstói út 31 Vb
Tel.: (06 62) 599 400
Fax: (06 62) 402 485
Honlap: http://www.nyfhu/amki
Kapcsolattartó: Máthé Endre Ph.D., intézetvezetõ
Tel.: (06 42) 599 400
E-mail: endre.mathe@nyf.hu

EGERFOOD
Regionális Tudásközpont-Eszterházy Károly Fõiskola
Cím: 3300 Eger, Leányka u. 6.
Tel.: (06 36) 520 400/4267
Fax:(06 36)523 464
E-mail: egerfood@ektf.hu
Honlap: http://www.ektf.hu/ret
Kapcsolattartó: dr. Kiss Attila, menedzserigazgató
E:mail: attkiss@gemini.ektf.hu

Természeti Erõforrásokra Alapozott Környezetipari 
Regionális Egyetemi Tudásközpont, 
Szent István Egyetem Gödöllõ
Cím: 2103 Gödöllõ', Páter K. u. 1.
Tel.: (06 28)522 000/1912
Fax: (06 28) 522 994
E-mail: rakoczki.eva@mkk.szie.hu
Honlap: www.tudaskozpont.eu
Kapcsolattartó: dr. Urbányi Béla, operatív igazgató

Elektronikus Jármû és Jármû irányítási Tudásközpont
Cím: 1111 Budapest, Stoczek utca 6. J épület 516.
Tel.: (06 1)463 1753
Fax: (06 1)463 3255
E-mail: info@ejjt.bme.hu
Honlap: http://www.ejjt.bme.hu
Kapcsolattartó: dr. Stukovszky Zsolt, igazgató

Szentágothai János Tudásközpont
Cím: 1056 Budapest, Molnár u. 19.
Tel.: (06 1)314 2858
Fax: (06 I) 303 6077
E-mail: szentagothaitudaskozpont@hotmail.com
Honlap: http://www.szjt.hu/
Kapcsolattartó: dr. Tulassay Tivadar, igazgató
E-mail: tulassay.tivadar@szjt.hu

Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont (DNT)
Cím: 6725 Szeged, Szikra u 2.
Tel.: (06 62) 546 825
Fax:(06 60)546 826
E-mail: penke@ovrisc.szote.u-szeged.hu
Honlap: http://www.dnt.u-szeged.hu
Kapcsolattartó: Papp Csaba, menedzserigazgató
E.mail: papp@dnt.u-szeged.hu

Pannon Regionális Tudásközpont
Cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Tel.: (06 88) 424 483
Fax: (06 88) 428 275
E-mail: friedler@dcs.vein.hu
Honlap: http://ret.uni-pannon.hu
Kapcsolattartó: Prof. dr. Friedler Ferenc, igazgató

Lengvárszky Attila az index nélküli felsõoktatásról

Meglepõ kezdeményezést indított a Szegedi Tudomány-
egyetem, amelynek két karán február 1-jétõl megszûnik
a leckekönyv, a vizsgaeredményeket akkortól már csak az
interneten rögzítik. Arra voltunk kíváncsiak, vajon az öt-
let mennyire nyerte el Lengvárszky Attila tetszését. 

– Elsõ hallásra valóban teljesen pozitív a változtatás, azonban
a hír hallatán azonnal felmerült bennem a kérdés: vajon meg-
vannak-e az index nélkülözéséhez szükséges háttérfeltételek?
Ugyanis könnyen elképzelhetõ, hogy leckekönyv híján a
hallgatók (joggal) papíron szeretnének majd megbizonyo-
sodni egyes vizsgaeredményeikrõl. Éppen ezért lehet, hogy
az indexekkel kapcsolatos ügyintézés hiánya miatt csökken a
tanulmányi osztályok leterheltsége, de a fekete könyvek ki-
vonása után ismét sok elfoglaltsággal jár majd az utólagos
nyomtatás, papírmunka – véli a PTE Oktatási Igazgatóságá-
nak vezetõje.

Lengvárszky Attila egyáltalán nem zárkózik el semmilyen
ésszerû újítás elõl, de nagyon fontosnak tartja a megfelelõ
hátteret és elõkészítettséget. A szakember úgy véli, hogy a
szegedi változtatás sikere azon múlik majd, hogy a hallgatók
és az oktatók a mindennapi gyakorlatban mennyire fogadják
el az új kultúrát, valamint sokat számít majd az egymás irán-
ti bizalom kérdése is. 

G. A

Forrás: www.pecsinapilap.hu
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2008 JANUÁR – FEBRUÁR

TTARARTTALOMALOM

Bemutatkozik a Klinikai Központ
(Kollár Lajos)

Professzori kinevezés, kitüntetések

Dr. Lénárd László akadémiai 
székfoglalója (Karádi Zoltán)

Neurobiológus Doktoranduszok Fóruma
(Pintér Erika, Karádi Zoltán)

Látogatás Cipruson (Miseta Attila)

Dékáni pályamunkák sorrendje,
TDK-konferencia – 2008 (Balogh Péter)

BEMUTATJUK:

Dr. Koller Ákos professzor – Kórélettani
és Gerontológiai Intézet; dr. Molnár Péter

professzor – Farmakognóziai Intézet

Interjú dr. Ember István professzorral

Sikeres szaknyelvi konferencia (Patrick
Barron professzor, plenáris elõadó gratulál)

Sportszakmai fórum a Mozgástani
Intézetben (Péczeli Tamás)

Videokonferencia kurzus (Rõth Erzsébet,
Bognár Rita, Melegh Béla)

Egészségpszichológiai konzultáció

AReneszánsz Éve Magyarországon
(Kiss Tamás összeállítása)

Kultúrát a politikába
Schmidt Pál díjnyertes írása 
gróf Klebelsberg Kunoról

�

Pályázatok

� 

Intézeti, klinikai hírek 

�

Tudományos közlemények 

�

Sajtószemle

Az elsõ borítón Barthó Loránd, 
a hátsón Murvai Ünige (PhD-hallgató, 
Biofizikai Intézet) fényképei láthatók.

Középen Nyári emlékek
címû összeállításunk látható Lantos János
(Sebészeti Oktató és Kutató Intézet) 
és Hollósy Tibor (Anatómiai Intézet) 
fényképeibõl.

2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarend
A szociális és munkaügyi miniszter 27/2007. (IX.29.) SZMM rendelete a 2008. évi

munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó –

munkarend a következõ:
2008. április 26., szombat munkanap, május 2., péntek pihenõnap; 
2008. október 18., szombat munkanap, október 24., péntek pihenõnap; 
2008. december 20., szombat munkanap, december 24., szerda pihenõnap.

Forrás: www.aok.pte.hu

FIGYELEM!                         FIGYELEM!                        FIGYELEM!

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
ORVOSTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

SZAKOSZTÁLYA
örömmel értesíti Önöket, hogy a PTE OEKK Szak- és Továbbképzõ Központja ülése-

inket kreditpontszerzõ továbbképzésként akkreditálta és bekerült az  OFTEX rendszer-
be. Egy ülés két kreditpontot ér. Egy évben ilyen módon 15 kre-ditpont szerezhetõ. Az ülé-
sek alatt rövid jegyzetet kell készíteni a Szakosztály jelzésével ellátott A4-es papírra. Ezt a
jegyzetet pecsétszám, név, dátum, aláírás feltüntetésével az ülés végén a Szakosztály titkára
gyûjti össze, és intézi a kreditpont bejegyzését.

Szakosztályunk részletes mûsora elérhetõ interneten is a www.aok.pte.hu honlap nap-
tárán keresztül vagy a Tudományos Szakosztály címszó alatt.

A közeljövõben zajló programot, melynek folytatását következõ számunkban közöljük, lásd
újságunk 30. oldalán is. 

UnivPécs, 2007. december 10.

Támogatás a jövõért
Vésd kõbe magad! címmel új lehetõséget nyújt a Pécsi Tudományegyetem öregdiák szer-
vezete azoknak a volt hallgatóknak, akik támogatni kívánják az intézményt. A program-
ban részt vehetnek egyének és vállalatok egyaránt. Minden karnak van egy elõre megha-
tározott célja, aminek megvalósulását segíteni lehet, és az egyes kar támogatóinak neve
felkerül az adott karon kihelyezett táblára. November 29-én került sor az elsõ ilyen fel-
avatásra az ÁOK-n, a Dr. Romhányi György Aulában.

Délelõtt 10 órakor avatta fel az elsõ nevet az Orvostudományi Kar dékánja, dr. Németh Péter.
Az adományozó, dr. Vastag Oszkár elmondta, tagja az öregdiák egyesületnek, és a szervezeten
keresztül jutott el hozzá ennek a lehetõségnek híre. Mindig szeretettel és tisztelettel gondoltam
vissza az egykori alma materemre, és most, hogy adva volt a lehetõség, hogy támogassam, úgy
éreztem ez nem csak szép gondolat, de a kötelességem is. A választás is nyilvánvaló, hiszen dr.
Vastag Oszkár az ÁOK hallgatója volt, és 1970-ben általános orvosi szakon végzett. A szakmai
boldogulásomat az egyetemnek köszönhetem, hiszen 9 évig a PTE kórházában dolgoztam.
Ezért azzal, hogy támogatom a kart, úgy gondolom a köszönetemet is kinyilvánítom. Mint már
említettük, minden karnak van egy célja: az ÁJK-nak a jogászképzés korszerûsítése, a BTK-
nak a kari könyvtár fejlesztése, az ETK-nak az életre szóló hivatások elõsegítése különbözõ
szakterületeken, az IGYFK-nak egy kari nagyelõadó és egy konferenciaterem építése, a FEEK-
nek a szakmai gyakorlatok bõvítése,a KTK-nak a gyakorlatorientált közgazdászképzés megte-
remtése, az MK-nak az új mûvészeti campus kialakítása, míg a PMMK-nak az új elõadóter-
mek multimédiai felszerelése és az informatikai terem berendezése. Az ÁOK kitûzött célja az
orvostudományi kutatások támogatásáról szól. A programhoz bárki csatlakozhat egy regisztrá-
ciós lap kitöltésével, és a „téglajegy” megvásárlásával. Fontos akció ez, hiszen az adományo-
zással a jelenlegi egyetemi hallgatók képzését segíthetik mindazok, akik elkötelezettek a pécsi
egyetem jövõje iránt.                                                                                       

Herold Zoltán

In memoriam
Dr. Czopf József
Dr. Pupp Lajos




