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Nem szenvedek cím- és rangkórságban
(szerencsére.../sajnos...). A címekkel és
rangokkal általában csak akkor foglalko-
zom, ha valamilyen módon személyes
kellemetlenséget okoznak. Így történt a
közelmúltban is.

A pécsi és mainzi egyetemek közötti
együttmûködés keretében két hetet töltöttem
a Mainzi Egyetem Anatómiai Intézetében.
Egy, az enyémhez hasonló tudományos té-
makörben dolgozó, jónevû gárdával folytat-
tam igen hasznos és tartalmas tapasztalatcse-
rét és megismerkedtem az anatómia és szö-
vettan oktatásának ottani formáival, ami
szintén nagyon tanulságos volt. Az ottani
kollégákat korábban személyesen nem is-
mertem, mégis igen kedvesek, készségesek
voltak. Csakhogy. Furcsa módon valameny-
nyi négyszemközti beszélgetés olyan formá-
ban kezdõdött, mintha az után kezdtek volna
óvatosan kérdezõdködni, hogy tudok-e írni
és olvasni... Miután sikerült meggyõznöm
õket arról, hogy nem vagyok teljesen analfa-
béta, a beszélgetés gyorsan kellemessé, ér-
demivé, hasznossá fordult. Korábbi német
útjaim során is tapasztaltam hasonlókat, de
betudtam a �német léleknek�, meg annak,
hogy onnan nézve Magyarország a Balkán-
nak látszik. Most segítettek végre egy másik
összefüggést is meglátni. Docensi címemet
�Hochschuldozent�-nek fordították egyete-
münkön, és megtudtam, hogy ez itt kb. a mi

idõsebb tanársegédünknek megfelelõ rangot
jelent. Ennek fényében rögtön megértettem
a dolgot: én is bizonyos óvatossággal kezd-
tem volna beszélgetni egy általam addig
nem ismert olyan egyénnel, aki láthatóan 50
év feletti korára csak tanársegédségig vitte...

Szerencsés módon az országhatárok fel-
oldódni látszanak, és egyre többünknek van
lehetõsége külföldi országokban személyes
szakmai kapcsolatokat teremteni. E kapcso-
latok rendszerint úgy kezdõdnek, hogy
egyetemünk valamelyik idõsebb oktatója �
korábbi személyes kapcsolatait felhasználva
� egyengeti fiatalabb, vagy kevésbé fiatal
kollégája útját. Az ennek során lezajló levél-
váltás természetes része, hogy a fogadó fél a
kiküldendõ kolléga rangja, beosztása után
érdeklõdik, hogy ennek megfelelõ körülmé-
nyeket teremtsen számára. És itt kezdõdik a
probléma.  Magyarországon egy teljesen
egyedülálló egyetemi ranglétra alakult ki,
amihez hasonló � tudomásom szerint � más-
hol a világon nincs. A helyzetet tovább bo-
nyolítja, hogy eltérnek az egyetemi rangok
hivatalos és köznapi formái. Professzori cím
például semmilyen hivatalos törvényben,
rendeletben nem létezik Magyarországon.
Ugyanakkor a hétköznapi használatban
egyetemi ranglétránk legmagasabb fokán ál-
ló vezetõ oktatóink, az egyetemi tanárok ki-
sajátították ezt a kifejezést a maguk megjelö-
lésére szemmel láthatóan féltékenyen ra-
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gaszkodva hozzá, ugyanakkor a �tanár� ki-
fejezés �lecsúszott� a docensek köznapi
megjelölésére. Valahol itt lehet a nemzetközi
rang-ekvivalencia megoldatlanságának
egyik forrása. A�professor� kifejezés a nem-
zetközi gyakorlatban a legtöbb helyen csu-
pán annyit jelent, hogy fõállású egyetemi ok-
tató. Általában a gyakornokokat és néhány
helyen a mi tanársegédünknek megfelelõ
pozíciójúakat kiemelik ebbõl a kategóriából,
de az összes többi beletartozik e fogalomba.
Ugyanakkor, ha pl. egy idõsebb adjunktus
vagy docens útját egyengetõtõl megkérde-
zik, hogy a kiküldendõ kolléga professzor-e,
õ a magyar reflexeknek megfelelõen élén-
ken tiltakozik. Ezután természetes, hogy a
jobb sorsra érdemes kollégát ott a gyakorno-
koknak �járó� körülmények, ellátás és � nem
utolsósorban � szakmai programok és esetle-
ges pénzbeli juttatások várják. Ez számukra
gyakran kellemetlen, néha megalázó és min-
denképpen szakmailag és anyagilag elõnyte-
len helyzetet jelent. 

Külföldön kapcsolatot teremteni kezdõ
kollégáinknak tartozunk azzal, hogy isme-
reteink hiánya, esetleg vélt presztízsokok
miatt lehetõség szerint ne hozzuk õket ilyen
kellemetlen helyzetbe. Ehhez jobban kelle-
ne tanulmányozni a külföldi szokásokat, a
helyi mentalitást és az ottani egyetemi elõ-
menetel paramétereit. Természetesen töké-
letes ekvivalenciát � a jelenlegi rendszer
mellett � nem lehet találni, de igyekezni kell
megközelíteni azt. Szerintem kollégáink jö-
võje és az egyetem presztízse szempontjá-
ból kisebb hiba, ha egy innen kiküldött kol-
léga itteni pozícióját enyhén �felértékelik�,
mint az ellenkezõje. Ne felejtsük el, hogy at-
tól nálunk nem lesz egy adjunktusból egye-
temi tanár, ha � az itthoni rangját az ottani
szokásokkal egybevetve � külföldön �pro-
fessor�-nak szólítják. Egyetemünk illetéke-
seinek régen fel kellett volna figyelniük erre
a problémára és egy megközelítõ rang-ekvi-
valencia listát mindenki számára hozzáfér-
hetõen közzétenni és nemzetközi kapcsola-
tainkban használni. De jobb késõn...

�Vitaindítónak� � saját tapasztalataim,
külföldi kollégákkal való beszélgetések és az
ottani egyetemi évkönyvek adatai alapján �
megpróbáltam összeállítani egy �nem hiva-
talos rang-ekvivalencia� listát. Elsõsorban a
követelményeket és az adott rangot elérõk
szokásos életkorát vettem figyelembe. Való-
színûleg van benne néhány pontatlanság. El-
sõsorban az elméleti intézetekre vonatkozó
részeket tartalmazza. Remélem, ezzel a bé-
kát a tóba dobva sikerül egy olyan folyama-

tot elindítani, ami a fenti probléma megoldá-
sához vezet. Adataim itt két olyan országra
vonatkoznak, melyeket valamelyest isme-
rek: Németország és az Egyesült Államok.
Jó lenne, ha mások is közölnék ilyen jellegû
észrevételeiket � esetleg más országok ada-
taival (Franciaország, Nagy-Britannia, Spa-
nyolország stb.) kiegészítve azt.

Németország
Wissenschaftlicher Mitarbeiter: gya-
kornok. Frissen végzett diplomás, fel-
ügyelet mellett oktat és kísérletes munkával
ismerkedik;
Wiss. Assistent: gyakornok, fiatal tanár-
segéd. Az elõzõ munkakörben letöltött né-
hány éves munka után nevezik ki. Ez alatt az
évek alatt teszik le általában a szakvizsgát is.
Itt a legtöbb elméleti intézet anyagából (pl.
anatómia) is lehet/kell szakvizsgát tenni;
Hochschuldozent: tanársegéd. Fiatal
egyetemi diplomás, szakvizsga után. Leg-
feljebb 7 évig tölthetõ be. Gyakorlatot ve-
zet (általában idõsebb oktató, �Professor�
felügyeletével), esetleg nem kötelezõ kur-
zusokat tart. (Itt nincs kreditrendszer, így
az ilyen kurzusok semmilyen formában
nem számítanak a hallgató elõmenetelé-
be.) Irányítás mellett kísérletes munkát vé-
gez. Elméleti intézeteknél néhány egyete-
men megkívánják hozzá a Dr. Habil. cí-
met. (N. B.: Németországban a habilitáció
a mienktõl eltérõ, annál jóval alacsonyabb
követelményeket jelent. Megadásának
nem feltétele a PhD (= Dr. rer. nat), inkább
a mi PhD-nknek megfelelõ helye és súlya
van az egyetemi minõsítésekben. Általá-
ban végzés után 5-7 évvel megszerzik. Eh-
hez mindössze egy, a mi PhD-nknél megkí-
vánt színvonalúhoz hasonló disszertációt
kell megírni és megvédeni, és egy 15 per-
ces (!) elõadást kell tartani � ahol a leg-
fontosabb kritérium, hogy szabad elõadás
legyen, azaz ne olvassák fel...);
Professor C2 (�aubberplanmäbbiger�):
adjunktus. Több éves oktatási gyakorlat-
tal és tudományos múlttal rendelkezõ, ha-
tározott munkaidõre alkalmazott egyetemi
oktató. Önállóan gyakorlatot vezethet és
nem kötelezõ kurzusokat tarthat. Rendsze-
rint munkacsoport tagjaként tudományos
munkát végez. A címhez általában megkí-
vánják a habilitációt;
Professor C3 auf Zeit: idõsebb adjunk-
tus. Határozott idõre alkalmazott (mint
nálunk az adjunktusok) komolyabb okta-
tási és tudományos gyakorlattal rendelke-
zõ egyetemi oktató; 

Professor C3 auf Lebenszeit: docens.
Határozotatlan idõre (�életfogytiglan�) al-
kalmazott vezetõ oktató. Gyakorlatokat
vezet és néha elõadásokat tart. Önálló tu-
dományos munkát végez, esetleg saját
grant-bõl mások tudományos munkáját
irányítja. Sokan közülük ugyanakkor nem
végeznek semmilyen értékelhetõ tudomá-
nyos munkát;
Professor C4 (auf Lebenszeit): egyetemi
tanár. Határozatlan idõre kinevezett idõ-
sebb vezetõ oktató. Elsõsorban elõadáso-
kat tart (gyakran felolvasva...). Néhányan
tudományos munkát (már) nem végeznek.

Egyesült Államok
A követelmények egyetemenként kismér-
tékben eltérnek, súlyuk általában az egye-
tem presztízsével arányos. Egy jobb egye-
tem szokásos �ranglistája�:
Graduate student: egyetemi hallgató,
TDK-s. Diplomaszerzés elõtti egyetemi
hallgató. Ami TDK-sainkhoz hasonlóan be-
segíthetnek az oktató- és kutatómunkába.
Postgraduate student: gyakornok,
PhD-hallgató. Egyetemi diploma birto-
kában PhD-re készülõ, hallgatónak minõ-
sülõ diplomás. Rendszerint ösztöndíjas.
Hozzánk hasonlóan elsõsorban elméleti,
vagy magas klinikai karriert céloz meg; 
Resident: rezidens, klinikai orvos. Klini-
kai irányultságú fiatal orvos, szakvizsgára
készül. Az USA-ban õk végzik a beteggel
közvetlenül kapcsolatos orvosi teendõk zö-
mét (az idõsebb orvosoknak ott nem a
parából kell élniük...). Gyakran napi 16-20
órát dolgoznak késõbbi jövedelmükhöz ké-
pest éhbérért... Az állapot a szakvizsgáig tart; 
Postdoctoral fellow: tudományos s.
munkatárs? PhD fokozatot szerzett,
egyetemi állással nem rendelkezõ, beosz-
tott kutató- és gyakran oktatómunkával is
foglalkozó fiatal diplomás. Általában a fõ-
nöke tudományos grant-jébõl kap fizetést
(�soft money�). Egyetemi állásra, esetleg
saját grant-ra vár;
Assistant professor: tanársegéd. Határo-
zott idejû (idõszakonként meghosszabbít-
va) alkalmazásban lévõ, fõállású, fiatal
egyetemi oktató. Felügyelet melletti, ké-
sõbb önálló oktatási tevékenységet és
rendszerint munkacsoport tagjaiként kuta-
tómunkát végez. A címhez nem kell feltét-
lenül PhD. (Már a �professor� kategóriába
tartozik!);
Associate professor: adjunktus. Határo-
zott idõre alkalmazott idõsebb egyetemi
oktató. Önálló oktatómunkát (gyakorlat-
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vezetés, esetleg elõadások, fakultatív kur-
zusok vezetése) és beosztott, ritkán saját
grant-en alapuló kutatómunkát végez. A
PhD még elméleti intézetekben sem fel-
tétlen követelmény;
Full professor: docens, egyetemi tanár.
Határozatlan (�életfogytiglan�, tenure
position) idõre kinevezett fõállású egyete-
mi vezetõ oktató. A címhez elméleti inté-
zetekben általában megkívánják a PhD
meglétét, és klinikán is elõnyt jelent. 

Az USA-ban nincs habilitáció-nak
megfelelõ eljárás. A jelek szerint az ottani
vezetõ oktatók úgy érzik, hogy külsõ segít-
ség és papírok nélkül is meg tudják ítélni,
hogy ki alkalmas egyetemi oktatónak.
Munkájukat a piac értékeli. Ha jól végzik,
egyetemük híres lesz, sokan jelentkeznek,
emelhetik a tandíjat és így közvetlenül és
közvetve több lesz a jövedelmük. 

Ha már a rangokról esik szó, néhány to-
vábbi adalék. Lehet, hogy nem mindenki
van tudatában annak, hogy külföldön nem
feltétlenül van olyan presztízse az akadé-
miai tagságnak, mint nálunk. Gombamód-
ra szaporodnak az olyan �tudományos
akadémiák�, melyek tevékenysége gya-
korlatilag kimerül abban, hogy � némi
pénzért � csaknem bárkit tagjaik sorába
vesznek és errõl egy igen szépen kivitele-
zett oklevelet küldenek. Ezt bekeretezve a
falra lehet akasztani és a tudomány-politi-
ka berkeiben járatlanokat lehet vele ámíta-
ni. Közismert példája a �New York
Academy of Sciences� (voltaképpen
könyvklub [a szerk.]), aminek reális érté-
két nem ismerve tudomásom szerint egye-
temünkrõl is több tagja van. Sokunknak
évente küldenek belépési felhívást. Mind-
össze 100 dollár a �beugró� és gyönyörû
oklevelet küldenek. Még egyetemi vég-
zettség sem kell hozzá! Ismertem több
amerikai labor-asszisztenst, akinek falán
ott díszelgett a fenti okmány � és mindösz-
sze B. Sc. (a mi fõiskolai végzettségünk-
nek megfelelõ) oklevelük volt. Ezután ter-
mészetesen nem lepõdtem meg azon,
hogy az általam ismert, komoly tudomá-
nyos munkát végzõ, magára valamit is adó
egyének falait beborító elismerések között
sohasem találtam ehhez hasonló doku-
mentumot (ugyanakkor az MTA tisztelet-
beli tagságát igazoló iratot igen!). Az
USA-ban számos ilyen �zugakadémia�
van, de hallottam panaszkodni ilyenek je-
lenlétérõl Németországban és Svájcban is.
Ezek sajnos annyira elszaporodtak, hogy

ha manapság valaki egy számára kevéssé
ismert ország ismeretlen akadémiájáról
hall, inkább ilyen intézményre gondol,
mint a sajnos egyre inkább kisebbségbe
szoruló, presztízsüket még megõrzött pati-
nás intézményekre. Ezért gondoljuk meg,
hogy célszerû-e hangsúlyoznunk magunk,
vagy általunk tisztelt ismerõsünk akadé-
miai tagságát egy, a magyar viszonyokat
nem jól ismerõ külföldi elõtt, mert elisme-
rés helyett finom mosoly lehet a következ-
mény. Sajnos túl kis ország vagyunk ah-
hoz, hogy Akadémiánk valódi érdemei

közismertek legyenek.
Az akadémiai doktori (�nagydoktori�)

címmel általában nincs ilyen gond. Ehhez
hasonló a külföldi országok zömében nem
létezik. Ezért ha külföldön említjük e címet,
legtöbbször legfeljebb értetlenséget váltunk
ki, rosszallást nem. Kivéve, ha elkezdjük
magyarázni, hogy ezt az Akadémiától kap-
tuk. Ez esetben elindíthatunk egy fentihez
hasonló gondolatsort. Különösen azért,
mert ott kint legtöbben abban a tudatban
nõttek fel, hogy bármilyen doktori fokoza-
tot csak egyetem adhat.
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Donhoffer Szilárd

1902. július 3-án született Budapesten.
Iskoláit itt végezte. Bécsben és Budapesten
járt egyetemre, a Pázmány orvosi karán
szerzett diplomát 1926-ban. Augusztus 1-
tõl dolgozott az Ángyán-vezette klinikán
mint díjtalan gyakornok. 1930-ban lett ta-
nársegéd. Az 1931/32. tanévet a Nobel-dí-
jas Macleod mellett töltötte Aberdeenben.
Alapanyagcsere betegségek c. tárgykörbõl
habilitált 1936-ban. 1937-ben adjunktus.
Magántanári képesítését 1939-ben Abelor-
vosi diagnosztika c. tárgykörre is kiterjesz-
tették. Magántanárként a legjobban fizetett
fiatal orvos: 1939/40-ben 371 P-t kapott
(olyan sokan vették fel tárgyát). 1941-ben
lett laborvezetõ és a belklinikán Ángyán

helyettese, ugyanekkor helyettes vizsgáló
az új rendszerû szigorlaton. 1943-ban cím-
zetes rendkívüli tanári címmel tüntették ki.
Mansfeld professzor 1945 júniusában a
kórtani tanszék vezetésére  javasolta. 1946.
november 22-én minden igény kizárásával
elbocsátották (feleségével együtt). 1948 ja-
nuárjában hatálytalanítják B-listázását és
ugyanekkor a kar egyetemi nyilvános ren-
des tanári kinevezésre terjeszti fel, mégpe-
dig meghívás útján (8 pályázó közül).

1949. március 7-én nevezik ki egyete-
mi nyilvános rendes tanárnak. 1957-ben je-
lent meg Kórélettan c. könyve. 1961-ben
Kossuth-díjat kap. 1961 és 1964 között
rektorhelyettes, majd (3 évre) rektor. Noha
elõször 1953-ban, majd ezt követõen több-
ször is felterjesztik, külsõ tényezõk soroza-
tos vétója következtében csak 1964-ben
lett az MTAlevelezõ tagja. 1964-ben Kana-
dában és az Egyesült Államokban vendég-
professzor. 1973-ban lesz az MTA rendes
tagja. 1973 és 1980 között az orvosi tudo-
mányok osztályának elnöke. 1974-ben vo-
nult nyugdíjba. Angol, német és magyar
nyelvû publikációinak száma jóval 150 fe-
lett van. 1978-ban Pro Universitate arany
fokozattal tüntetik ki. 1980-ban az Akadé-
miai Kiadónál jelent meg a Homeothermia
of the Brain c. monográfiája. 1982-ben
kapja meg a Magyar  Népköztársaság
Zászlórendjét. 1994-ben Akadémiai Arany-
érem kitüntetésben részesül; 1996-ban lesz
a POTE díszdoktora.

1999. január 12-én hunyt el Pécsett.

Benke József

ELÕDEINK
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Schmidt Lajos
1893. július 16-án született Pusztafödé-

mesen, Pozsony vármegyében. Szülõfalu-
jában végezte az elemi iskolát, a gimnáziu-
mot az õsi koronázó városban. Itt érettségi-
zett 1910 júniusában. Ugyanebben az év-
ben felvételt nyert a budapesti egyetem or-
vosi karára. Közben a világháború tanul-
mányait megszakította, így diplomát csak
1917. június 2-án kapott. Majd ismét kato-
na. 1918/19-ben a kórbonctani intézetben
kezdett dolgozni, majd az I. sz. sebészeti
klinikára került mûtõnövendéknek. 1921-
ben Debrecenbe ment dolgozni az orvosi
kar sebészeti klinikájára tanársegédként.
1922-ben Ausztriában és Németországban
vett részt tanulmányúton, 1925-ben és
1926-ban a bécsi Collegium Hungaricum
ösztöndíjasa, majd 1929-ben Londonban,
Párizsban és Brüsszelben volt tanulmány-

úton. Ekkor már adjunktus. Vértransz-
fúziós problémák érdekelték és a neuralgi-
ák mûtéti kezelésérõl írt. Érdeklõdését egy-
re inkább a hasi sebészet kötötte le. 1930-
ban a debreceni orvosi kar magántanárrá

habilitálta. 1931-tõl az Auguszta tüdõsza-
natórium sebész fõorvosa. Itt tüntették ki
rendkívüli tanári címmel 1937-ben. 1938-
ban nevezték ki a fõvárosi Madarász utcai,
majd a Rókus kórház és a Rádium intézet
osztályvezetõ fõorvosává. Számos német
és magyar nyelvû közleménye jelent meg a
daganatok kezelésének standardizálásáról
és a végbélrák sebészi és radiológiai kezelé-
sérõl. Neuber professzor halála után az or-
vosi kar meghívta, de a minisztérium 1948-
ban megakadályozta kinevezését. 

Így csak 1949. március 14-én lett egye-
temi nyilvános rendes tanár és az I. sz. sebé-
szeti klinika igazgatója. Klinikájának veze-
tõ profilja a hasi sebészet és az onkokirurgia
volt, amelynek nemzetközileg elismert
képviselõje, de nem volt a sebészetnek
olyan területe, amelyet klinikáján ne mû-
veltek volna (mellkas- és érsebészet stb.).
Sok nemzetközi kongresszuson  képviselte
a magyar sebészetet.

1957. június 11-én halt meg Budapesten.

Boros Béla

1903. december 21-én született Pécsett.
Tanulmányait itt végezte. 1922-ben érettsé-
gizett. Orvosi diplomáját az Erzsébet Tudo-
mányegyetem orvosi karán szerezte meg
1929 áprilisában. 1930-tól az Erzsébet
egyetem  szemészeti klinikáján dolgozik.
1941-ben Szemészeti kórtan tárgykörbõl
magántanári képesítést szerzett. 1947-ben
lett egyetemi nyilvános rendkívüli tanár.
1949. június 11-én a Pécsi Tudományegye-
tem  orvosi karának szemklinikájára nevez-
ték ki egyetemi nyilvános rendes tanárnak.

Ugyanekkor lett a klinika igazgatója. 
Szakmai területe a szem kórtana, az al-

lergiás szembetegségek, a szem- és az általá-
nos betegségek összefüggései, valamint a
szemészeti mûtéttan volt. 1952-ben lett az
orvostudomány kandidátusa. Az 1959-ben
az Akadémiai Kiadónál  megjelent Allergie
und Allergische Erkrankungen címû kétkö-
tetes munkában a szemészeti fejezetet írta.
Az 1962-ben megjelent  Szemészeti Tan-
könyv hat fejezetének szerzõje. Az Orvosi
Lexikonban 1660 címszó magyarázatát írta.

Sokszor viselt  kari és egyetemi tisztsé-
get. 1949 és 1951 között a Pécsi Tudo-
mányegyetem  rektora, 1954 és 1956 között
a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektori
jogú dékánja, 1961 és 1964 között pedig az
egyetem rektorhelyettese. 1967 és 1973 kö-
zött a POTE rektora.  Egyetemünk és orvosi
karunk vezetõi közül senki ilyen hosszan
kari és egyetemi vezetõ tisztséget nem töl-
tött be.  1973-ban vonult nyugdíjba. 

1992. szeptember 25-én hunyt el. Apécsi
temetõ Y. XIII. 15. parcellájában nyugszik.
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Kun Lajos

1904. július 10-én született Mezõtúron.
Elemi és középiskoláit szülõvárosában,
egyetemi tanulmányait a pécsi Erzsébet
egyetem orvosi karán végezte. 1930 júniusá-
ban avatták doktorrá. Fenyvessy professzor
mellett externista, majd gyakornok. Diplo-
májának megszerzése után  tanársegéd.
1933-ban tisztiorvosi képesítést nyert, 1935.
július 1-tõl a pécsi járás tisztiorvosává nevez-
ték ki. Apécsi egyetem orvosi kara 1937 ápri-
lisában  Aközegészségtani vizsgáló módsze-
rek c. tárgykörbõl magántanárrá képesítette.
AKárpátalja visszatérte után, 1939. július 15-
én  az ungvári közegészségügyi állomás
megszervezésére  és vezetésére kapott meg-
bízást.  Miután Kárpátalját a vörös hadsereg
elfoglalta,  és nem tért haza, a kijevi egészség-
ügyi miniszter 1945-ben az újjászervezett in-
tézet igazgatójává nevezte ki. Innen csak
1947. szeptember 1-jén érkezett haza. Az
OKI szerológiai osztályának vezetõje lett.  

1951. szeptember 1-jén lett a POTE
Közegészségtani Intézetének vezetõje egye-
temi tanárként. 1951 és 1954 között a POTE
rektori jogú dékánhelyettese. ATMB 1952
augusztusában az orvostudományok kandi-
dátusává  minõsítette. Tudományos munkás-
ságát több mint félszáz dolgozata és szak-
könyvei reprezentálják. APécs környéki bá-
nyák élelmezésegészségügyi és morbiditási
vizsgálataiban a modern higiénikus szemlé-
let tükrözõdik. Abányászok megbetegedési
viszonyaira vonatkozó kutatásai nemzetközi
szempontból is jelentõsek. 1954-ben ismét
rektori jogú dékánhelyettes, 1956-ig. 1960-
ban lett az orvostudomány doktora. 1961-ig
volt az egyetem közegészségtani intézetének
igazgatója, ettõl kezdve az Országos Munka-
egészségügyi Intézet egyik osztályának
megszervezésére és vezetésére kapott meg-
bízást. Itt dolgozott haláláig. 

1967. január 3-án  hunyt el Budapesten.

Kudász József

1904. július 10-én született Keresz-
tespüspökiben. Elemi iskoláit szülõhelyén
végezte. Amezõkövesdi gimnáziumi érett-
ségi után a bolognai orvostudományi egye-
tem hallgatója lett, itt szerzett diplomát
1931-ben. Debrecenben dolgozott a kór-
bonctani intézetben. 1937-ben Egerbe ke-
rült, majd Budapestre. Elõbb a Rókus, majd
a László, végül az István Kórházban dolgo-
zott. Ekkor kezdett foglalkozni a gyermek-
sebészet mellett szívsebészettel is. De a trau-
matológia is érdekelte. Elsõk között végzett
Magyarországon combnyakszögezést.

1951. szeptember 15-én a Pécsi Orvos-
tudományi Egyetemen létrehozott II. sz. Se-
bészeti Klinika (az Irgalmas Rend államosí-
tott kórháza) igazgatójává és egyetemi ta-
nárrá nevezték ki. Fél évtizedet töltött a kli-
nika élén. Itt végzett szívmûtéteket. 1955-
ben Budapestre került, a II. sz. sebészeti kli-
nika igazgatója lett. 1957-tõl pedig a IV. sz.
klinika igazgatója, s itt végzett elõször extra-
corporalis perfúzióval végrehajtott nyitott
szívmûtéteket 1960-ban. Szeretett újítani,
nemcsak a szív-, hanem az érsebészet terü-
letén is számos új eljárást alkalmazott.
Nemcsak egyedülállóan kiemelkedõ sebész
és kiváló elõadó volt, hanem jó menedzser
is: a vezetése alatt álló IV. sz.  sebészeti klini-
káról 18 év alatt 5 egyetemi tanár, 13 osz-
tályvezetõ fõorvos; 1 tudományok doktora
és 12 kandidátus került ki.

Önálló mûve Az operálható szívbeteg-
ségek Budapesten jelent meg 1970-ben.
Több mint száz tudományos közleménye
van. Számos külföldi sebésztársaságnak
tagja. Tagja a Leopoldina akadémiának.
1975-ben ment nyugdíjba. Iskolateremtõ
munkásságára a magyar orvostársadalom
hálával gondol.

1981. június 27-én halt meg Buda-
pesten.

Hámori Artur

1909. március 18-án született Újvi-
déken. Elemi iskoláit szülõvárosában
végezte, a középiskolát és az orvos-
egyetemet Szegeden.  1935-ben avatták
doktorrá. Orvosi pályafutását a szegedi
belklinikán kezdte, ahol Rusznyák Ist-
ván és Hetényi Géza voltak a mesterei.
Tanulmányúton volt a Pécsi Magyar Ki-
rályi Erzsébet Tudományegyetem Gyógy-
szertani Intézetében Mansfeld Géza
professzornál  és a bécsi egyetem bel-
gyógyászati klinikáján Eppinger pro-
fesszor mellett. 1943-ban A vesebaj kór-
tana és gyógyítása címmel védte meg
magántanári értekezését. 1947-ben lett
adjunktus.

1950-ben kapott megbízást a POTE  II.
sz. Belklinikájának megszervezésére, aho-
vá 1951. szeptember 15-én nevezték ki
tanszékvezetõ egyetemi tanárrá. 1952-ben
a TMB megítélte számára az orvostudo-
mány kandidátusa fokozatot. 1951 és 1956
között az egyetem  rektori jogú dékán-
helyettese volt. 

Tudományos munkássága két nagy té-
ma körül szervezõdött: az allergiás vese-
betegségek keletkezése és gyógyítása, il-
letve a fekélybetegségek keletkezése és
gyógyítása. Elért eredményeirõl tíz nagy
nemzetközi kongresszuson számolt be
külföldön. Számos magyar és külföldi tár-
saság munkájában vett részt, és több ma-
gyar és nemzetközi szaklap szerkesztõbi-
zottságának tagja. Tudományos munkás-
ságát a fentieken kívül hét könyvfejezet,
egy 15 kiadást megélt egyetemi jegyzet és
170 magyar, angol és német nyelvû közle-
mény mutatja. 

1979-ben vonult nyugdíjba. 1983.
március 22-én halt meg Pécsett. 

Apécsi köztemetõ  X/b. III. 2. parcellá-
jában nyugszik.
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Általános Orvostudományi  Kar

Ebben az évben 14. alkalommal rendezték
meg Sopronban a már hagyományosnak
számító Ultrahang napokat. A névvel el-
lentétben e rendezvény nemcsak az ultra-
hang diagnosztikával, e módszer legújabb
eredményeivel foglalkozott, hanem a töb-
bi modern képalkotó eljárással, CT-vel és
MR-rel is. A radiológia ezen egyik legran-
gosabb eseményére 1999. október 15-17.
között került sor a Hotel Lövérben, 550
regisztrált résztvevõvel.

Akét és fél nap alatt 40, többségében fel-
kért elõadás hangzott el, amelyeknek kb. egy-
negyedét külföldi szakember tartotta meg.
Ezek a legkorszerûbb módszerekkel foglal-
koztak, egy részük összefoglaló, tematikus
jellegû referátum volt. Anem hazai elõadók
az alábbi témákról szóltak: a spirál CT leg-
újabb módszere, a multidetektoros CT onko-
lógiai alkalmazásának kezdeti tapasztalatai-
ról; a nõi medence MR vizsgálatáról (C.
Winston New York, USA); a nõgyógyászati
tumorok 3D ultrahang-vizsgálatról valamint
e módszer általános hasi alkalmazásáról (S.
Kupesic, Zágráb, Horvátország; S. Ciatti,
Prato, Olaszország); egy új UH keringésvizs-
gálatról, a B-flow technikáról és az ultrahang
kontrasztanyagok alkalmazásáról (H. P.
Weskott, Hannover, Németország); a
pancreas képi vizsgálatának csapdáiról (G.
Mostbeck, Eisenstadt, Ausztria). A résztve-
võk a kiállított legújabb ultrahang berendezé-
sek közül egyik-másikról néhány elõadásban
is hallhattak, esetleg még ki is próbálhatták. A
vizsgálatokhoz �betegek� is rendelkezésre
álltak, vállalkozókedvû ifjú  hölgyek voltak a
vizsgálatok alanyai. Sor került egy
kerekasztal beszélgetésre is, amelynek témá-
ja az ultrahangos szûrés volt, ennek a szerte-
ágazó kérdésnek részletére nem lehetett kitér-
ni. Folytatása egy további rendezvényen vár-
ható. Az ország minden tájáról érkezett radio-
lógusok a rendezvény utolsó óráiban több,
mint két tucat esetet mutattak be, melyek
többsége valóban érdekes, tanulságos volt. 

Három téma, vizsgálómódszer van,
amirõl e sorok írója néhány mondatban,
kissé részletesen is szólni kíván. Az ameri-
kai elõadó, egy onkológiai centrum radioló-
gusa a képalkotó diagnosztika egyik leg-
modernebb módszerérõl szólt. Kb. egy éve,
Chicagoban, az Észak-Amerikai Radioló-
gus Kongresszuson állítottak ki egy új spi-
rál CT berendezést, amit multislice, multi-

detektor CT-nek hívnak. Ez egyetemünkön
is használt spirál CT új változata, amelynek
speciális detektora van. A hagyományostól
eltérõen, a vizsgálat típusától függõen, a
többelemû detektor a röntgencsõ egy elfor-
dulása során nem egy, hanem négy szelet
egyidejû leképzését teszi lehetõvé. Ez to-
vább rövidíti a vizsgálati idõt, megnöveli
két légzés visszatartás között vizsgálható
testrész, a volumen kiterjedését, hosszát. Ez
a módszer igen alkalmas többek között
májbeli gócok vizsgálatára, erek képi meg-
jelenítésére (CT-angiográfia). Ilyen beren-
dezés hazánkban még nem mûködik. 

Számos esetben válik/válna szükséges-
sé ultrahang vizsgálat kritikus állapotú bete-
gekben, akik nincsenek szállítható állapot-
ban. Egy cég bemutatott egy 2,5 kg-os, leg-
nagyobb kiterjedésében 34 cm-es, valóban
hordozható berendezést, amely keringés
vizsgálatra (UH angio), számos kép tárolá-
sára is alkalmas. A készülék képminõsége
még projektorral kivetítve is elfogadható.
Többek tetszését is elnyerte � már csak a be-
szerzési árról kellene gondoskodni...

Az utolsó té-
ma az emlõrák
vizsgálatával
kapcso l a to s .
Egy kísérleti
vizsgáló mód-
szer az ép és tu-
moros sejtek kö-
zötti bizonyos
eltérõ paraméte-
reken alapul: a
nagyobb víztar-
talom, a normá-
lis sejthez képest
eltérõ elektrolit
tartalom miatt a
tumorban meg-
változik az
elektromos ve-
zetési képesség.
Ez felszíni elekt-
róddal kimutat-
ható, a tumor
gócként jelenít-
hetõ meg. E
módszer nem a
röntgen mam-
mográfia felvál-
tására lenne al-

kalmas, egyelõre mint potenciális szûrõ-
módszert vizsgálják. Akészülék kidolgozói
szerint 3-5 mm-es tumor is detektálható, az
USA-ban tesztelik. 

Klinikánkat négy elõadással képvisel-
tük. Két felkért referátum hangzott el. Var-
ga Gyula: Papillaris necrosis � UH képe az
iv. urográfia és CT tükrében. Györe Csilla
és mtsai: Mikropaque CT kontrasztanyag
alkalmazása a gasztrointesztinális traktus
CT vizsgálatban. Két rövid elõadás, esetis-
mertetés is elhangzott: Niyyati Mahtab és
mtsa: Ultrasound appearance of retained
surgical sponge; Weninger Csaba és mtsai:
CT-vel igazolt pancreas ruptura.

A jól sikerült rendezvény a Soproni Er-
zsébet Kórház Radiológiai Osztály munka-
társainak munkáját dicséri � az osztály ve-
zetõje dr. Baranyi Tibor, aki egyben a Ma-
gyar Radiológus Társaság elnöke is. A
szakmai program megszervezésében a Tár-
saság Ultrahang Szekciója vezetõinek is
fontos szerepe volt.

Dr. Weninger Csaba

Modern Képalkotó Eljárások

Ultrahang Napok a �Hûség Városában�
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2000. január�február

Az NIIF Programról szóló 95/1999. (VI.
23.) Korm. rendelet meghatározta azokat a
szakmai, szervezeti és finanszírozási fel-
adatokat, amelyek végrehajtásának ered-
ményeként a felsõoktatási intézmények,
kutató-fejlesztõ helyek, közgyûjtemények
és egyéb oktatási, tudományos és kulturális
szervezetek az európai kutatói számító-
géphálózatok színvonalának megfelelõ or-
szágos és nemzetközi számítógép-hálózati
(Internet) kapcsolattal rendelkezzenek. 

A felsõoktatási intézmények 2000. ja-
nuár 1-tõl hatályos integrációja és az el-
múlt évek fejlesztéseinek elmaradása szük-
ségessé tette, hogy a mára már teljesen te-
lített hálózat bõvítését az NIIF Program ki-
emelt feladatként, a lehetõ legrövidebb

idõn belül megvalósítsa. 
Afejlesztés két fázisban valósul meg. Az

elsõ fázisban 11 régió, a második fázisban 14
régió nagysebességû gerinchálózati össze-
köttetése épül ki 2000. július 31-ig. Ezzel
párhuzamosan az egyes intézményi adathá-
lózati kapcsolatok (közel 300) folyamatos
bõvítésére is sor kerül. (Az NIIF www hon-
lapján folyamatos tájékoztatást adunk.)

Elsõ eredmény, hogy az NIIF Iroda
1999. december 31-i határidõvel kiemelke-
dõen sikeres közbeszerzési eljárást folyta-
tott le az országos kutatói hálózat gerinchá-
lózatának fejlesztésére. Az igen szûk (1-2
Mbps) gerinckapacitás (34 illetve 155
Mbps-re) bõvül 11 régió központ felé, és
mindez változatlan költségszinten valósul

meg. 2000. január 31-tõl nyolc régió (Sze-
ged, Gödöllõ, Veszprém, ELTE, BME,
MTA KFKI, MTA SZTAKI, MEH) 155
Mbps kapacitással, három régió (Miskolc,
Debrecen, Pécs) 34 Mbps kapacitással fog
rendelkezni, de ezen három régió is szerzõ-
désben rögzített módon 2000. novembertõl
155 Mbps-os lesz. 

Ezzel a magyar kutatói hálózat az EU
országok élvonalához zárkózik fel. Az in-
formációs infrastruktúra ilyen léptékû fej-
lõdése úgy a felsõoktatás, mint a tudomány
és kultúra mûvelésének területén igen nagy
jelentõségû. Ez az eredmény közel 300 000
felhasználót érint közvetlenül. 

Nagy Miklós
NIIF Iroda mb. igazgatója

A Nemzeti Információs Infrastruktúra-fejlesztési
Program

2000. február 7. � Tanulságos esetek fóruma: a Családorvos-
tani Intézet esetbemutatásai

1. Hónapokig tartó köhögés (esetgazda: dr. Végh Mária);
2. Tüdõrák vagy mégsem? (esetgazda: dr. Molnár Csilla és

dr. Lomb Dénes);
3. Hyperparathyreosisos beteg kálváriája (esetgazda: dr.

Rinfel József).

2000. február 14. � Tudományos elõadások
1. Vendégprofesszori elõadás: Dr. Petrányi Gyõzõ (Országos

Haematolóogiai és Immunológiai Intézet): Szuppresszív
immunreguláció a transzplantáció és reproduktív immu-
nológia klinikai gyakorlatában (40 perc);

2. Felkért elõadás: Dr. Dóczi Tamás (Idegsebészeti Klinika):
Intracranialis térfogatszabályozás (20 perc).

2000. február 21. � Tanulságos esetek fóruma
1. Intracardialis mûbillentyû thrombotikus folyamata (eset-

gazda: dr. Mühl Diana, Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Intézet);

2. Ritka típusú centralis tüdõrák (esetgazda: dr. Sárosi Vero-
nika, BM. Kórház Tüdõgyógyintézet);

3. Lymphangioma-like Kaposi sarcoma (esetgazda: dr. So-
mos Zsuzsanna, Bõrgyógyászati Klinika).

2000. február 28. � Tanulságos esetek fóruma
1. Az Ajak- és Szájpadhasadékos Munkacsoport bemutatkozá-

sa (dr. Pintér András, dr. Vincze Olga, dr. Lovász Márta,
Kárpáthy Magdolna, Eperjesi Bernadett, dr. Kopcsányi Gá-
bor, dr. Olasz Lajos, dr. Vástyán Attila): Az ajak- és szájpad-
hasadékkal született gyermekek komplex kezelése és
nyomonkövetése; 

2. B-sejtes non-Hodgkin lymphoma és hepatocellularis carci-
noma ritka, szinkron társulása (esetgazda: dr. Gasztonyi Be-
áta, I. sz. Belklinika);

3. Aorta aneurysma Marfan-szindrómás gyermekben (esetgaz-
da: dr. Masszi György, Gyermekklinika).

2000. március 6. � Tanulságos esetek fóruma
1. Parasagittalis ischias (esetgazda: dr. Kövér Ferenc, Idegse-

bészeti Klinika);
2. Totalis vizeletretenció miatt kialakuló urosepsis (esetgazda:

dr. Pusztai Csaba, Urológiai Klinika);
3. Meningeoma és depresszió (esetgazda: dr. Kovács Attila,

Pszichiátriai és Orvosi Pszichológiai Klinika).

2000. március 13. � Tudományos elõadások
1. Felkért elõadás: Dr. Tekeres Miklós (Aneszteziológiai és In-

tenzív Terápiás Intézet): Aneszteziológia és intenzív terápia

APÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

SZAKOSZTÁLYÁNAK PROGRAMJA
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jelentõsége és helye a modern betegellátásban (40 perc);
2. Felkért elõadás: Dr. Kocsis Béla (Mikrobiológiai és Immu-

nitástani Intézet): A bakteriális lipopoliszacharidák a labo-
ratóriumban és a klinikumban (20 perc).

2000. március 20. � Tudományos elõadások
1. Felkért életmû elõadás: Dr. Schneider Imre (Bõrgyógyásza-

ti Klinika): Az atopiás dermatitis: pathogenetikai tényezõk
és lefolyás (40 perc);

2. Felkért elõadás: Dr. Husz Sándor (SZOTE Bõrgyógyászati
Klinika): Autoimmun hólyagos betegségek. (20 perc).

2000. március 27. � Tanulságos esetek fóruma
1. Egy mellõzésre javasolt, arteria mesenterica superior

thrombosis miatt operált beteg kórbonctani leletei (eset-
gazda: dr. László Terézia);

2. A neoadjuváns kezelés elõnyei és hátrányai (esetgazda: dr.
Cseke László, I. sz. Sebészeti Klinika);

3. Tompa hasi sérülés súlyos késõi szövõdménye (esetgazda:
dr. Molnár Zsolt, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás In-
tézet). 

2000. április 3. � Tudományos elõadások
1. Vendégprofesszori elõadás: Dr. Módis László (DOTE Ana-

tómiai, Szövet- és Fejlõdéstani Intézet): Az extracelluláris
mátrix makromolekuláris szerkezete, a sejtfunkciókban és
hisztogenezisben játszott szerepe (40 perc);

2. Felkért elõadás: Dr. Merchentháler István (Women�s
Health Research Institute, Wyeth-Ayerst Research, Radnor,
USA): Ösztrogén receptor-béta: új lehetõség szubsztitu-
ciós terápiára (20 perc). 

2000. április 10. � Tudományos elõadások
1. Vendégprofesszori elõadás: Dr. Gönczöl Éva (SZOTE

Mikrobiológiai Intézet): Atherosclerosis és fertõzõ ágen-
sek (40 perc);

2. Felkért elõadás: Dr. Kispál Gyula (Biokémiai Intézet): A
vas-kén fehérje bioszintézis zavara szideroblasztos anémi-
ában (20 perc). 

2000. április 17. � Tudományos elõadások
1. Vendégprofesszori elõadás: Dr. Eckhardt Sándor (Orszá-

gos Onkológiai Intézet): Arák gyógyszeres kezelésének je-
lenlegi helyzete és távlatai (40 perc);

2. Felkért elõadás: Dr. Ember István (Humán Közegészségta-
ni Intézet): Onko- és szuppresszorgén expressziós változá-
sok, mint potenciális biomarkerek a karcinogenezis folya-
mán (20 perc). 

2000. május 8. � Tudományos elõadások
1. Vendégprofesszori elõadás: Dr. Besznyák István (Haynal

Imre Tudományegyetem): Daganatsebészet az ezredfordu-
lón (40 perc);

2. Felkért elõadás: Dr. Szekeres Júlia (Mikrobiológiai és Im-
munitástani Intézet): Progeszteronfüggõ immunológiai
szabályozás (20 perc). 

Az ülések helye: PTE Általános Orvostudományi Kar 
Elméleti Tömb III. sz. tanterem
Az ülések kezdete: 16 óra

Dr. Kellermayer Mikós                     Dr. Matolcsy András
elnök                                                        titkár

n Dr. Urbán László igazgatóhelyettes (Novartis/Institute for
Medical Sciences, London) 2000. március 3-án 10.00 órai kez-
dettel a PTE ÁOK Elméleti Tömb IV. sz. tantermében Adrenerg
neuronra ható gyógyszerek címmel, valamint 8.00 órai kezdet-
tel a VI. sz. szemináriumi helyiségben Non-steroidal anti-in-
flammatory analgesics címmel nyilvános tantárgyi elõadást tart.
Az elõadásokon a PTE valamennyi oktatója és hallgatója részt
vehet. 14.00 órai kezdettel Fájdalomcsillapító cannabinoidok:
in vitro és in vivo bizonyítékok címmel nyilvános tudományos
elõadást tart a II. sz. tanteremben.

Az MTA Székház 
márciusi programja

03. 07. 18:00 Túlsúllyal élni IV. Knoll AG Tudományos
ülése

03. 09. 11:00 A PAB közgyûlése
03. 09. 14:30 A PAB elnökségi ülése
03. 16. 14:00 A Régészeti munkabizottság ülése
03. 25. 10:00 Pedagógia szakosok 3. konferenciája

n Dr. Szilvássy Zoltán docens (Debreceni Orvostudomá-
nyi Egyetem) 2000. március 1-jén 8.45 órai kezdettel a PTE
ÁOK Elméleti Tömb IV. sz. tantermében Adrenerg receptor-
igzatók címmel, valamint 12.00 órai kezdettel a VI. sz. sze-
mináriumi helyiségben Narcotic analgesic drugs. Effect of
morphine címmel nyilvános tantárgyi elõadást tart. Az elõ-
adásokon a PTE valamennyi oktatója és hallgatója részt ve-
het. 13.00 órai kezdettel A szív nitrerg ischaemiás adaptáci-
ója címmel nyilvános tudományos elõadást tart a II. sz. tan-
teremben.

Habilitációs elõadások
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ISMC
2000
WELCOME

Under the auspices of the Experimental Section of the Hungarian
Society of Cardiology, and the Regional Committee of the
Hungarian Academy of Science (Pécs), we at the Department of
Experimental Surgery would like to invite you to the third
International Symposium on Myocardial Cytoprotection. As an
affiliate of Pécs University, the oldest in Hungary, we take pride in
welcoming you back to Pécs for this meeting. 

Upon the dawn of the New Millennium, we are hoping that gath-
erings such as ours will be instrumental in advancing knowledge,
and conferring a better understanding in management of patients
with heart disease. We are striving to create a forum for discussion
concerning the latest developments in both basic science and the
clinical practice. To that end we rely on your participation and
valuable contribution. 

We eagerly await welcoming you to Pécs.

Elizabeth Rõth János Lantos
Symposium President Symposium Secretariat

III. International Symposium on Myocardial Cytoprotection

From basic science to clinical perspectives

28-30th September, Pécs

MEMBERS

Chairmen
Elizabeth Rõth M. Zsófia Koltai
(Pécs, Hungary) (Budapest, Hungary)

Scientific Committee
M. Amrani (UK) J. R. Parratt (UK)
G. Baxter (UK) D. Royston (UK)
S. Juhász-Nagy (HUN) L. Szekeres (HUN)
H. Heinle (D) RT. Smolenski (UK)
M. Manoach (ISL) K. Tóth (HUN)
L. Papp (HUN) Á. Végh (HUN)

Local Organizing Committee
E. Rõth M. T. Jaberansari
G. Temes Z. Szántó
J. Lantos A. Ferencz
B. Borsiczky

PRELIMINARY PROGRAM

Sept. 27. 
15.00�18.00 Congress office opens for early registration
19.30 Traditional get-together dinner party

Sept. 28.
08.00�18.00 Registration
09.00�10.30 Satellite meeting
11.00�12.30 Satellite meeting continued
13.30�14.00 Opening ceremony
14.00�16.00 Session 1
16.30�18.00 Session 2
19.30 Welcoming dinner party

Sept. 29. 
08.30�10.30 Session 3
11.00�12.30 Session 4
14.00�16.00 Session 5
16.30�17.30 Session 6
19.00 Gala dinner

Sept. 30.
09.00�10.30 Session 7
11.00�12.30 Session 8
12.30 Lunch and farewell

TENTATIVE TOPICS

n Stunning, hibernation and preconditioning: from sci-
ence to clinical practice.

n Oxidative stress: beneficial or damaging or is there a
fine balance.

n Microcirculation: endothelial dysfunction, nitric oxide,
platelets and neutrophils. 

n Arrhythmia: new antiarrhythmic agents and their car-
dioprotective effect.

n Clinical aspects: Hemorheology, hypertension, meta-
bolic abnormalities, etc.

n Miscellaneous: apoptosis, hypertrophy, genetic engi-
neering, etc.

n New developments: cytoprotection for the new millen-
nium. 

Absztraktok beküldési határideje 2000. május 15. 
Jelentkezési ûrlapok megtalálhatók az Interneten 
http://expsurg.pote.hu címen. 

Absztraktokat e-mailban Janos@expsurg.pote.hu címre
lehet küldeni. 



Általános Orvostudományi Kar

20
00

.j
an

uá
r�

fe
br

uá
r

12

PROGRAMTERVEZET

Szatellit kongresszus: 2000. március 2. (csütörtök) 
du. 15 h-tól � 18 h-ig POTE Aula

Téma: A fizikai és psychés tortúrának kitett személyek ellátása, rehabilitása ill. a probléma felismerése. A koszovói há-
ború tapasztalatai. 
Dr. Inge Kemp Genefke, dr. Hardy Lilla és a nemzetközi szervezetek elõadói. 

2000. március 3. (péntek)
9.00�9.30 Megnyitó. Dr. Gógl Árpád,egészségügyi miniszter

dr. Bellyei Árpád, rektor 
dr. Fischer Emil, dékán
Dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Közgyûlés elnöke

9.30�10.00 The importance of the migration in the spread of the diseases
Dr. Brian Gushulak, Director of IOM Medical Services, Geneva

10.00�10.30 The role of migration in the spread of antimicrobial resistance 
Prof. Roger Finch, University of Nottingham, UK. 

11.00�11.30 Újabb trendek a fertõzõ betegségek terjedésében
Dr. Vass Ádám, Országos Tisztifõorvosi Intézet.

11.30�12.00 Hazánkba érkezett menekültekkel kapcsolatok járványügyi veszélyek 
Dr. Straub Ilona, JBOK, Budapest.

12.00�12.20 Importált fertõzõ betegségek hazai elõfordulása
Dr. Csohán Ágnes, JBOEK, Budapest.

12.20�12.40 A migráció szerepe az AIDS terjedésében 
Dr. Bánhegyi Dénes, Fõvárosi Szent László Kórház.

12.40�13.00 A malária terjedése és migráció
Dr. Szlávik János, Fõvárosi Szent László Kórház.

14.30�15.00 A sexuálisan átvitt megbetegedések és migráció
Prof. Horváth Attila, OBNI.

15.00�16.30 �Foodborne� megbetegedések terjedése és migráció (epidemiológia, újabb kórokozók megjelenlése, a hagyo
mányos kórokozók terjedése, megjelenési formái, terápiás és prevenciós lehetõségek)
Dr. Szalka András és mtsai, Fõvárosi Szt. László Kórház.

16.30�17.00 Kullancsok által terjesztett megbetegedések és migráció
Dr. Lakos András.

17.00�17.30 Migráció, táplálkozás, tápláltság
Dr. Zajkás Gábor, Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet.

2000. március 4. (szombat)
Téma: A koszovói háború egészségügyi tapasztalatai (A Magyar Honvédség Egészségügyi Szolgálata)

8.30�8.50 A Magyar Békefenntartó Erõk, ill. a koszovói menekültek egészségügyi ellátásának megszervezése
Dr. Hetey Péter o. ezr.

8.50�9.10 A NATO Albániai humanitárius mûveleteinek Eü. Biztosítási rendszere: a Magyar Eü. Alakulat tapasztalatai
Dr. Kopcsó István o. alezr.

9.10�9.30 A MH vakcinációs programja
Dr. Faludi Gábor o. ezr.

9.30�10.00 Enterális fertõzések epidemiológiája és mikrobiológiai jellemzõi az AFOR mûveletek során
Dr. Dóri Csaba o. õrnagy.

10.00�10.30 Haemorrhagiás láz-szindrómával jelentkezõ infekciók a koszovói térségben. Esetismertetés
Dr. Rókusz László o. alezr.

11.00�11.20 A migráció és turizmus szerepe a tuberculosis terjedésében
Dr. Balikó Zoltán, Baranya Megyei Kórház, Tüdõgyógyintézet, Pécs.

11.20�11.40 A háziorvosok szerepe a behurcolt betegségek felismerésében
Dr. Riesz Tamás fõigazgató, Országos Alapellátási Intézet, Budapest.

Migráció és utazás-egészségügy � I. Magyarországi Kongresszus
Pécsi Orvostudományi Egyetem Elméleti Tömb, Aula

2000. március 3-4. (péntek-szombat)
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11.40�12.00 A kiutazók specifikus védelme
Dr. Jelenik Zsuzsa, Fõvárosi Szt. László Kórház, Budapest. 

12.00�12.20 A kiutazók nem specifikus védelme, különös tekintettel a veszélyeztetett csoportokra 
(kisgyermekek, terhesek)
Dr. Mészner Zsófia, Fõvárosi Szt. László Kórház, Budapest.

12.20�12.40 Veszélyes fertõzõ megbetegedések hazai megjelenésének lehetõségei
Dr. Ternák Gábor, Baranya Megyi Kórház, Pécs. 

Megjegyzés: jelentkezés esetén csatlakozó elõadások ill. poszterszekció egészítik ki a programot. 
A kongresszusi programot az Országos Alapellátási Intézet 10 kreditponttal akkreditálja
Jelentkezés: Zsárik Judit, NewInstant BT H-1013 Budapest, Attila út 29. I. em. 7/a
Tel/fax: 1-212-2232
Részvételi díj: 10 000.- Ft. A részvételi díj tartalmazza háziorvosok tesztírása esetén az Országos Alapellátási Intézet részére
szükséges regisztrációs díjat. Napijegy: 6000.- Ft, mely nem tartalmazza a regisztrációs díjat.

Felelõs szerkesztõ Rõth Erzsébet,

Barthó Loránd, Buzogány István

A Konszenzus-oldalak szerkesztõ- és 

terjesztõbizottsága: Battyány István, Bánhegyi

György, Bátai István, Benke József, Botz Lajos,

Bódis József (Megyei Kórház), Czéh Gábor, 

Csala Béla, Csanaky György (Szombathely),

Cseke István, Csernus Valér, Dávid Károly,

Ferenci József, Gács Ernõ, Gracza Tünde, Horváth

Zsolt, Juricskay István, Kiss Tamás, Kövér Ferenc,

Lázár Zsófia, Masszi György, Méhes Gábor,

Molnár Béla, Nemes János, Pakodi Ferenc, Pál

Tibor, Pethõ Gábor, Rébék-Nagy Gábor, Sümegi

Balázs, Szabó György, Szeberényi József,

Szekeres Júlia, Tóth Kálmán, Weninger Csaba.

Téli felvételek: BL

n

Tördelõszerkesztõ: Babarciné Stettner Lenke

A szedés az ÁOK Sajtóirodáján készült

7624 Pécs, Szigeti út 12. Tel.: 324-122/1214

E-mail: blenke@apacs.pote.hu

Elektronikus publikáció: Somoskeöy Szabolcs

www.pote.hu > Közinform center

Nyomtatta a PTE ÁOK nyomdája

Vezetõ: Ollmann Ágnes

Dr. Takáts István
1925-200

Takáts professzor úr Pécsett, 1925. augusztus 16-án született. Középiskoláit
Kaposváron és Pécsett végezte. Orvosi tanulmányait a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen kezdte. 1949-ben avatták orvosdoktorrá. 

Már fiatal tanársegéd korában megmutatkozott nála a tudományos munka
iránti készsége és alkalmassága. A klinika szövettani munkálatainak adott
lendületet és tett értékes histochemiai megfigyeléseket. 1965-ben hazánkban
elsõnek kezdeményezte izolált íriszkészítményen a szivárványhártya
izmainak élettani és farmakológiai vizsgálatait. 

Eredményeit kandidátusi értekezésében foglalta össze. Ezen értekezésév-
el és 41 angol és német nyelven írt dolgozatával 1968-ban docensi kinevezést
nyert el. 

A Pécsi Orvostudományi Egyetem Szemklinika igazgatójává 1975-ben
nevezték ki. 

Élénken reagált a világirodalom jelentõs kérdéseire. 
Figyelemreméltó munkát kezdett a szem vérkeringésének vizsgálatában.

Kitûnõ és újító operatõr volt, több ezer szembeteg köszönheti neki látása vis-
szanyerését. Sok éves és nemzetközi kongresszusokon is bemutatott értékes
munkásságával 1981-ben tudományos doktori fokozatot ért el. 

A �Szemészeti Tankönyv� több fejezetét írta meg. Számos dolgozat õrzi
tudományos munkásságát és annak eredményeit. 

Az Országos Szemészeti Intézet és a Magyar Szemorvostársaság
munkájáért 1988-ban Schulek Vilmos, valamint Blaskovits Imre emlékérem-
mel tüntette ki. 

Takáts professzor 1989 szeptemberében vonult nyugdíjba. 
Emlékét kegyelettel megõrizzük.
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A Humán Anatómiai Intézetbõl

nDr. Józsa Rita a magyar-brit kormány-
közi TéT együttmûködés keretében 2
hónapos tanulmányúton volt a Roslin
Intézetben (Skócia), ahol a prolaktin-in-
dukált keltetési magatartás neurobioló-
giai mechanizmusainak tanulmányozá-
sát végezte.
n Dr. Lázár Gyula, egyetemi tanár
1999. okt. 23-28-ig részt vett a Society
for Neuroscience 29. kongresszusán Mi-
amiban (USA) a microglia aktiváció
mechanizmusáról szóló poszter elõadás
társszerzõjeként. Dec. 10-én az ELTE
Összehasonlító Állatszervezettani Tan-
széken PhD kurzust tartott a mesen-
cephalon filogenezisérõl.
n Dr. Reglõdi Dóra részt vett a 4th
International Workshop-on Maturation
Phenomenon in Cerebral Ischemia
kongresszuson (1999 october, New
Orleans) az alábbi poszterekkel: 1.
Reglõdi D., Somogyvári-Vigh A.,
Maderdrut J. L., Vigh S., Arimura A.:
Effects of spontaneous postischemic
hyperthermia following middle cerebral
artery occlusion in rats; 2. Reglõdi D.,
Somogyvári-Vigh A., Vigh S., Arimura
A.: Delayed systemic administration of
PACAP38 is neuroprotective in focal
ischemia in rats; 3. Somogyvári-Vigh A.,
Pan W., Reglõdi D., Vigh S., Kastin A. J.,
Arimura A.: The passage of pituitary
adenylate cyclase activating polypeptide
across the blood brain barrier during
focal cerebral ischemia.
n Csernus Valér 1999. november 7-tõl
az POTE és a Mainzi Guttenberg Egye-
tem közötti együttmûködés keretében
kéthetes tanulmányúton volt a Mainzi
Egyetem Anatómiai Intézetében. Tudo-
mányos tapasztalatcserét folytatott az
övéhez hasonló kísérletes témán dolgo-
zó Vollrath professzor munkacsoportjá-
nak tagjaival és tanulmányozta az anató-
miai és szövettani oktatás ottani formáit.
Szemináriumot tartott �In vitro (super-
fusion) analysis of the secretory activity
of the endocrine glands� címen.
Megjelent közlemények: Nagy A.,
Schally A. V., Halmos G., Armatis P.,
Cai R. Z., Csernus V., Kovács M., Kop-
pán M., Szepesházi K., Kahán Z.: Syn-

thesis and biological evaluation of cyto-
toxic analogs of somatostatin containing
doxorubicin or its intensely potent
derivative, 2-pyrrolinodoxorubicin. �
Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 95. 1794-
1799. 1998.; Varga J. L., Schally A. V.,
Csernus V. J. , Zarándi M., Halmos G.,
Groot K. and Rékási Z.: Synthesis and
biological evaluation of antagonists of
growth hormone- releasing hormone
with high and protracted in vivo activi-
ties. � Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A 96.
692-697. 1999.; Kahan Z., Arencibia J.
M., Csernus V. J., Groot K., Kineman R.
D., Robinson W. R., Schally A. V:
Expression of growth hormone releas-
ing-hormne (GHRH)messenger ribonu-
cleic acid  and the presence of biologi-
cally active GHRH in human breast,
endometrial and ovarian cancers. �J.
Clin. Endocrinol. Metab. 84.582-589.
1999.; Csernus V. J., Schally A. V.,
Kiaris H.,and Armatis P.:  Inhibition of
growth, production of insulin-like
growth factor-II (IGF-II), and expres-
sion of IGF-II mRNA of human cancer
cell-lines by antagonistic analogs of
growth hormone-releasing hormone
(GHRH) in vitro �  Proc. Natl. Acad.
Sci. USA 96. 3098-3101. 1999.; Diano
S., Naftolin F., Goglia F., Csernus V. and
Horváth T. L.: Monosynaptic pathway
between the arcuate nucleus expressing
glial type II iodothyronine 5'-deiodinase
mRNA and the median eminence-pro-
jective TRH cells of the rat paraventric-
ular nucleus. �J. Neuroendocrinology
10. 731-742. 1998.; Csernus V. J.,
Schally A. V., Groot K.: Antagonistic
analogs of growth hormone-releasing
hormone (GHRH) inhibit cyclic AMP
production of human cancer cell lines in
vitro � Peptides 20. 843-850. 1999.;
Csernus V. J., Schally A. V., Groot K.:
Effect of growth hormone-releasing hor-
mone (GHRH) and peptides from the
vasoactive intestinal peptide (VIP) fam-
ily on cyclic AMP production of human
cancer cell lines in vitro � J. Endocrinol-
ogy 163. 269-280. 1999.; Csernus V.,
Becher P., Mess B.: Wavelength depend-
ency of light-induced changes in rhyth-
mic melatonin secretion from chicken
pineal gland in vitro. � Neuroen-

docrinology Letters 20. 307-312. 1999.

A Családorvostani Intézetbõl

n 1999. december 20-21-én 14 rezi-
dens kolléga és 1 rövidített rezidensi
programban részt vett kolléga tett sike-
res képesítõ vizsgát, amely gyakorlati és
elméleti részbõl, továbbá négy felnõtt és
egy gyermekgyógyászati esettanulmány
értékelésébõl állt. December 30-án ün-
nepélyes keretek között vették át okle-
velüket. A családorvostani szakvizsgá-
hoz további két év praxisgyakorlat,
plusz egyéb oktatási programok teljesí-
tése szükséges. 
n A folyamatos szakorvostovábbkép-
zés (CME) keretében tovább folytató-
dott az intézetünk által szervezett �Kor-
szerû gyógyszeres therápia az alapellá-
tásban� címû tanfolyamsorozat. Január-
ban az onkológiai megbetegedések
családorvosi vonatkozásairól hangzot-
tak el elõadások. A tanfolyamsorozat
februári témája a sürgõsségi betegellátás
lesz. 
n 2000. február 17-ével kezdõdõen min-
den csütörtökön intézetünk szervezésé-
ben �Családorvostan� speciál kollégiu-
mon vehetnek részt a POTE IV-VI. éves
orvostanhallgatói. Az elõadásokra és
kerekasztal megbeszélésekre nagy ta-
pasztalatú és sikeres családorvosok köz-
remûködésével kerül sor.
n A Pécsi Tudományegyetem Orvostu-
dományi és Egészségtudományi Szak-
osztálya február 7-én tudományos ülést
rendez a Családorvostani Intézet közre-
mûködésével. Intézetünk munkatársai a
következõ tanulságos eseteket mutatják
be: Tüdõrák vagy mégsem? (esetgazda:
dr. Molnár Csilla és dr. Lomb Dénes);
Hónapokig tartó köhögés (esetgazda: dr.
Végh Mária); Hyperparathyreosisos be-
teg kálváriája (esetgazda: dr. Rinfel Jó-
zsef).

A Fül-Orr-Gége Klinikáról

n Bauer Miklós professzor úr vezetésé-
vel január 19-22. között megrendezésre
került a VIII. Fülészeti Microchirurgiai
Cursus. 

INTÉZETI KLINIKAI HÍREK, INFORMÁCIÓK

Általános Orvostudományi Kar
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Az elhangzott elõadások: Bauer M.: Tym-
panoplastica; Bauer M.: Betegek kiválasz-
tása, elõkészítése, anaesthesia, behatolás;
Pytel J.: Tympanoplastica mesotympanalis
otitisben overlaid/underlaid technikák;
Bauer M.: Cholesteatoma; Bauer M.: Hal-
lócsontláncolati reconstuctio; Bauer M.:
Tympanoplastica régebben végzett radi-
calis mûtét üregében; Bauer M.: Postoper-
atív fülmûködészavar, reoperatio kérdése;
Mink A.: Cholesteatoma mûtéte; Pytel J.:
Dokumentatio, postoperativ eredmények
kiértékelése; Pytel J.: Tympanoplastica és
mastoidectomia; Ribári O.: Stapedectomia
napjainkban; Z. Szabó L.: Tympanoplasti-
ca mai állása (áttekintés).
n Klinikánkor szorgalmi idõszakban rend-
szeresen csütörtök 1500 órakor tudományos
referátum van a megye fül-orr-gégészeinek
részvételével. 

A Gyermekklinikáról

n A Gyermekklinika Röntgen osztályán
mûködõ �Gyermekradiológia Fejleszté-
sért� alapítvány jótékonysági bált szerve-
zett 1999. november 6-án. A bál bevéte-
lének egy részét az elhanyagolt, tíz év óta
nem festett asszisztensi öltözõ és ügyeleti
helyiségek festésére fordították. A bál fõ
szervezõje dr. Cséry Kontné, a röntgen osz-
tály szakképzett asszisztense volt. 
n 1999. december 11-én a Baranya me-
gyei Kórház tanácstermében dr. Grexa Er-
zsébet fõorvosnõ szervezésében gyermek-
radiológiai továbbképzés volt. A félnapos
rendezvényen dr. Weisenbach János és dr.
Rudas Gábor tartottak elõadásokat. 

A Farmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézetbõl

n Dr. Barthó Loránd egyetemi tanár
tagsága az OTKA Élettudományi Szak-
kollégiumában 1999-ben lejárt. Ugyan-
akkor 1999. július 1-tõl tagja lett az ETT
III. sz. Klinikai és Kísérletes Farmako-
lógia, Kábítószer- és Gyógyszerfüggõ-
ség Bizottságának. 

A Humán Közegészségtani 
Intézetbõl

Közlemények:
1. Sándor J., Kiss I., Szücs M., Bezerédy
M., Brázay L., Bûcs G., Oszeczky G., Em-
ber I.: Méhnyakrák: Magas rizikójú popu-
lációk azonosítására alapozott beavatkozá-

sok; Magyar Onkológia, 43(4): 287, 1999.
Elôadások:
1. Sándor J.: Térinformatika Baranya me-
gye átszûrtségének jellemzôirôl, a régió
helyzete.
�A méhnyakrák megelôzés Baranya me-
gyei helyzete és a tennivalók� Konferenci-
ája, 2000. Január 14.PAB, Pécs.
Egyéb:
Dr. Nádasi Edit, intézetünk gyakornoka
2000. 01. 10. - 21.-ig a PERKIN-ELMER
cég �Nagy hatékonyságú folyadék-kro-
matogáfia (HPLC) elmélete és gyakorlata�
címû tanfolyamán vett részt Budapesten a
BME, Általános és Analitikai Kémiai Tan-
székén.

A Mozgástani Intézetbõl

Az intézet munkatársai sikeres sítáborokat
szerveztek Szlovéniában a Pécsi Tudo-
mányegyetem dolgozói részére. Dr. Rugási
Endre vezetésével 15 fõ vett részt 2000. ja-
nuár 25-29. között a Bohinjban, Farkas
György vezetésével pedig 31 fõ vett részt
január 29-tõl február 5-ig a Bovecben szer-
vezett táborban. 

A Radiológiai Klinikáról

n 2000. január 12. és 16. között dr. Hor-
váth László, dr. Mohácsi Anikó, dr. Papp
Zsófia, dr. Rostás Tamás és dr. Szalai Gá-
bor részt vettek a Rómában rendezett MET
2000 Intervenciós Radiológiai Kongresz-
szuson, ahol Horváth professzor felkért
elõadást tartott. Az elõadás: Horváth L.,
Battyány I., Rostás T., Hadjiev J.,
Gasztonyi B.: Combined selective cytosta-
tic infusion and chemoembolization in
liver malignancies. 
n Megalakult február 1-jén a Radiológus
Szakmai Kollégium, melynek tagja lett kli-
nikánkról dr. Horváth László és dr. Baty-
tyány István. 
nA február 3-án megválasztott Sugárterá-
piás és Onkológiai Szakmai Kollégium
tagja a Sugárterápiás Társaság részérõl dr.
Csere Tibor. 

A Szülészeti és Nõgyógyászati 
Klinikáról

n 1999. november 14-18. között Buenos
Airesben, Argentínában került megrende-
zésre a 9. Szülészeti és Nõgyógyászati Ult-
rahang Világkongresszus (9th World Con-
gress of Ultrasound in Obstetrics and

Gynecology). A rendezvényre klinikánkról
felkért referátum tartására kapott meghí-
vást dr. Szabó István professzor úr, dr.
Csermely Tamás egyetemi adjunktus és dr.
Vizer Miklós egyetemi tanársegéd. A refe-
rátumok �Evaluation of the utero-placental
and fetal circulation� és �Nonimmune
hydrops fetalis� címmel hangzottak el.
n Dr. Gõcze Péter egyetemi adjunktus �A
hormonreceptorok, új lehetõségek a sze-
lektív hatású hormonpótlásban� és dr. Bay
Csaba �Malignus nõgyógyászati dagana-
tok és a hormonpótlás� címmel elõadást
tartottak a SOTE I. sz. Szülészeti és Nõ-
gyógyászati Klinika és a Magyar Meno-
pausa Társaság által szervezett továbbkép-
zõ tanfolyamon, melyet 1999. november
25-26. között Budapesten rendeztek meg. 
n Dr. Veszprémi Béla egyetemi adjunktus
október 4-tõl december 4-ig DAAD ösz-
töndíjasként tanulmányúton vett részt
Münchenben a Grosshaderni Nõi Klini-
kán. Tanulmányozott témák: preimplantá-
ciós genetikai diagnosztika, magzati sejtek
anyai vérbõl való kimutatására szolgáló
módszerek, és a magzati sejtek felhaszná-
lása a prenatalis diagnosztikában. Münche-
ni tartózkodása alatt részt vett a Deutsche
Akademie der Naturforscher Leopoldina
által szervezett �Klonen-Forschung und
Ethik im Konflikt� címmel megrendezett
szimpóziumon.
nDr. Szabó István egyetemi tanár az 1999.
november 19-20-án Békéscsabán rende-
zett, �Családtervezés, fogamzásgátlás a
XXI. században� címû konferencián két
felkért referátumot tartott, �Fogamzásgát-
lás az ezredfordulón� valamint �Alacsony
hormontartalmú fogamzásgátló tabletták�
címekkel. Ezenkívül elnöke és moderátora
volt a �Fogamzásgátlás, mint egészségne-
velési, népegészségügyi probléma� címû
kerekasztal megbeszélésnek, melynek az
Egészségügyi Minisztérium és az Oktatási
Minisztérium képviselõi is tagjai voltak. 
n Dr. Drozgyik István az 1999. november
4-7. között Pécsen rendezett �Magyar-
Román Szülész-Nõgyógyász Napok� ren-
dezvényen felkért referátumot tartott �A
laparoscopia szövõdményei� címmel. 

Következõ lapzártánk idõpontja március
20-a. Kérjük, anyagaikat szíveskedjenek
� ha mód van rá, a fenti idõpontig � eljut-
tatni az ÁOK dékáni hivatalába, a szer-
kesztõkhöz vagy a Sajtóirodába.

Köszönjük.
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KIEGÉSZÍTÉS

Novemberi számunkban Emlékek a Stefá-
nia Szövetség pécsi múltjából címmel
jelent meg írás dr. Süle Tamástól.
Acikk így végzõdik:

�... Öt évvel késõbb városunk másik ne-
ves polgára, Esztergár Lajos (1894�1978)
vehette át a Heim Pál emlékérmet. Az ado-
mánylevél fakszimiléjét olvasva jólesõ érzés-
sel nyugtázhatjuk, hogy személyében is arra
minden tekintetben méltó ember részesült a
rangos kitüntetésben. Aztán mindjárt arra
gondolunk, hogy milyen égetõ szükség lenne
ma is sok hozzá hasonló, nagy formátumú
köztisztviselõre!�

A fakszimilét most tesszük közzé, a
minõség nem élvezhetõ, de talán olvasható.


