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2001. szeptember 4.
A szeptember 9-i évnyitóról, az Orvoskari
Napok ünnepségérõl és az ezzel kapcsola-
tos Romhányi-emlékülésrõl, valamint az
1956-os forradalom méltó megünneplésé-
nek szervezési kérdéseirõl tárgyalt a déká-
ni vezetés.

�

Döntött az Orvoskari Tanács és a Tanári
Testület ülésének idõpontjáról és program-
járól, tárgyalt a Tanári Testület elnöke
megválasztásának módjáról.

�

Áttekintette a Továbbképzõ Központ anya-
gi helyzetét, mûködési feltételeit.

�

Megállapította, hogy Nyárády professzor-
nak a Honvéd Kórházba való átköltözéssel
és státuszproblémákkal kapcsolatos levelé-
re a költözés feltételrendszerének kialaku-
lása után lehet csak érdemi választ adni.

�

Horváth Attila docens levelében a foglal-
kozás-orvostan graduális oktatásával fog-
lalkozott. Nagy Lajos professzor támogat-
ta az elképzeléseket. Ezek kidolgozására
bizottság létrehozását tartja szükségesnek
a vezetés.

�

Dr. Tóth József rektor levelében az intéz-
ményfejlesztési terv kari kimunkálását kér-
te a vezetéstõl. Az alapvetõ szempontok
kialakítását, a részletes kidolgozást bizott-
ság fogja végezni dr. Szekeres Péter rész-
vételével, aki eddig is ellátta a kérdéskör
kezelését és menedzselését.

�

Bellyei és Nyárády professzorok a nõvérek
fizetésének problémájáról tájékoztatta a
vezetést. A kérdés általános megoldására
van szükség: a klinikákat a szakdolgozói
réteg által végzett munka nehézségi foká-
nak megfelelõen rangsorolni kell, és az
OEP bevételek bizonyos hányadának át-

csoportosításával lehetséges a probléma
ideiglenes megoldása.

�

A dr. Pajor László és dr. Bajnóczky István
egyetemi tanárok által felvetett problémát,
mely a halottak hûtõinek bérleti díjával
foglalkozik, Ferenci fõigazgató-helyettes
és jogászok közremûködésével meg kell
oldani.

2001. szeptember 13.
A Tanári Testület kérésének megfelelõen a
minisztériumból egy kompetens személyt
kell meghívni a Kht-vel kapcsolatos kérdé-
sek tisztázására.

�

Az Oktatási Minisztérium képviselõi láto-
gatnak a közeljövõben egyetemünkre,
hogy a Centrummal kapcsolatban tájéko-
zódjanak.

�

Az Infektológiai Csoport helyzetérõl, illet-
ve arról tárgyalt a vezetés, hogy dr. Ternák
Gábor az általa megjelölt személyekkel bi-
zonyos szakértõi munkát végezne karun-
kon. Aszerzõdés aláírását követõen a mun-
ka elkezdõdhet.

�

Kosztolányi professzor levele szerint a
Gyermekklinikán tervezett építés, fejlesz-
tés megtorpanni látszik. Ez veszélyeztetné
a müncheni Kinderzentrum által kilátásba
helyezett 15-20 milliós beruházást is. Fe-
renci fõigazgató-helyettes fog Kosztolányi
professzorral más források után nézni,
hogy a munka folytatódhasson.

�

Kellermayer Miklós és Emõdy Levente
egyetemi tanárok levelet intéztek a veze-
téshez a laboratóriumi és mikrobiológiai
vizsgálatokkal kapcsolatos pont forintér-
tékének emelése tárgyábán. A kérdésben a
vezetés klinikaigazgatói értekezleten kíván
dönteni.
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Dr. Ember István professzort Mikola István
miniszter felkérte, hogy az egészségfej-
lesztés oktatása, nevelése nevû alpogram
vezetõi feladatát vállalja el.

�

Szelényi Zoltán épületigazgató a rendészet-
tel kapcsolatos státuszok megoldását kérte.
Döntés született arról is, hogy a folyamatos
szolgálat érdekében még egy biztonsági
õrnek kell státuszt létrehozni.

�

Szócska Gábor koordinátor meghívására va-
laki képviselni fogja karunkat a Mintakórház
Magyarországon címû projekt keretében
megrendezendõ, az egészségügy szakmai
képzésével foglalkozó konferencián.

�

A Tolna Megyei Kórház igazgatója kérte a
vezetés hozzájárulását ahhoz, hogy a jubi-
leumi megemlékezõ ülésükön kihelyezésre
kerülõ táblán az „oktató kórház” megjelö-
lést használhassák. A vezetés – mivel a
kórháznak néhány osztálya nem, vagy csak
részben akkreditált – a kifejezés használa-
tát nem javasolta.

�

Dr. Iváncsics Imre dékán kérte, hogy a 48-as
téri kollégiumban bizonyos helyiségeket ad-
junk bérbe oktatás céljára. Csak olyan köz-
hasznú vagy forgalomban lévõ helyiség
igénybevételéhez tudunk hozzájárulni, ahol
a mi hallgatóink és oktatóink nem laknak.

�

Adékáni vezetés döntött az üres állások záro-
lásáról. Az év lejártával a zárolt állások a mû-
ködés szempontjából vizsgálatra kerülnek.

�

A kar konszolidációs terve elkészült. A Dé-
káni Kollégiumi Értekezlet és a Rektori Ta-
nács elfogadta az anyagot. Ha a Szenátus is
megszavazza az összeállított tervet, a veze-
tés feladata lesz annak betartatása.

�

Dr. Horváth Örs professzor három kérdés-
ben kereste meg a vezetést. A sürgõsségi be-
tegellátó osztály átépítésével kapcsolatban
egy személyes látogatás, valamint dr. Nagy
Lajos dékánhelyettes írásos javaslatának el-
készítését követõen döntenek a hasznosítás
legjobb módjáról. A VII. emeleti klubhelyi-
ség egyik szobájából kialakított ökumenikus
kápolna avatására küldött meghívást a pro-
fesszor, valamint a Pályázati Iroda költözését
követõen megüresedett helyiség hasznosítá-
sáról szólt. A dékáni vezetés célszerûnek lát-
ná a fõnõvér átköltöztetését a 400 ágyas Kli-
nikai Tömbbe.

�

Róka Antal HÖK elnök a Balassa János

Kollégium étkezõje hangszigetelésének
megoldásához kért támogatást. A HÖK
egymillió hatszázhúszezer forintot tud ál-
dozni erre a célra, ezért a Mûszaki Osztály
megindíthatja a munkálatokat.

�

Dr. Mózsik Gyula és dr. Tóth Kálmán kér-
ték, hogy a kardiológia koronária õrzõ és a
gasztroenterológia szubintenzív osztály
dolgozói 100%-os munkahelyi pótlék-tá-
mogatásban részesüljenek. Mivel érvényes
kollektív szerzõdésünk nincs, annak tár-
gyalásakor kell visszatérni a kérdésre.

�

Jelentkezett egy cég, hogy saját költségen,
esetleg a Jakabhegyi Kollégiumhoz történõ
hozzáépítéssel további kollégiumi férõhe-
lyeket alakítanának ki és üzemeltetési áron
biztosítanák azokat számunkra. Az érintett
céggel dr. Pintér Éva és Ferenci fõigazga-
tó-helyettes veszi fel a kapcsolatot.

�

Dr. Tóth Gyula dékánhelyettes kiküldte a
Fullbright-öszötöndíjról szóló tájékoztatót
az érintetteknek.

�

Dr. Nagy Lajos dékánhelyettes fogja átte-
kinteni a tankönyv- és jegyzetellátás terüle-
tén az utóbbi idõszakban felmerült problé-
mákat.

2001. október 11.
Dr. Antal Ilona tisztifõorvos megkeresésé-
re dr. Bogár Lajos professzor beszámolt a
vezetésnek arról, hogy a katasztrófaese-
mény bekövetkezésekor felállítandó szük-
ségkórházak mûködtetésével kapcsolatos
munka folyamatban van, az anyag egyez-
tetést követõen, a határidõk betartásával az
illetékes hatóságokhoz kerül benyújtásra.

�

A dékáni vezetés megtette a szükséges in-
tézkedéseket ahhoz, hogy az aulában, az
1956-os forradalom tiszteletére felállított
emléktáblát méltó módon megkoszorúz-
zuk. (Egyeztetés Péter Károllyal és
Debreczeni Lászlóval, megyei lapban meg-
hívó, intézetigazgatóknak körlevél, a
HÖK-kel tárgyalás, hogy az ifjúság is kép-
viseltesse magát.)

�

Az ohioi kapcsolat keretében dr. Réger Ist-
ván rehabilitációs szakember tartott elõ-
adásokat több klinikán a szakmának. A dé-
káni vezetés döntött egy „Cleveland
Hungarian Development Panel” tábla elhe-
lyezésérõl az aula bejáratánál, mellyel kö-
szönetünket fejezhetjük ki az egyetem tá-
mogatásáért. Ugyancsak megtárgyalta egy

Toracinoból érkezõ városi küldöttség egye-
temi szintû tagjainak fogadását és prog-
ramját.

�

Dr. Barthó Loránd és dr. Vereczkey Lajos
professzorok keresték meg problémájuk-
kal a vezetést: az angol bevételek terhére
bizonyos tárgyi és személyi kiadásokat ter-
veztek be. Mivel ez a pénz a konszolidáció
miatt már nem áll rendelkezésre, kérik a
betervezett költségek más forrásból való
biztosítását. A dékáni vezetés, mivel várha-
tóan több hasonló jelzés fog érkezni ebben
a témában, most nem dönt a konkrét ese-
tekrõl. Az angol pénzkeretnek most a kon-
szolidációt kell szolgálnia.

�

Dr. Nagy Lajos dékánhelyettes és dr.
Ludány Andrea professzor asszony egyez-
tet egy olyan hallgatói fórum megszerve-
zésérõl, melyen ünnepélyes keretek között
kerülnek átadásra a TDK-pályamunkák dí-
jai, valamint a legjobb elõadóknak, okta-
tóknak és gyakorlatvezetõknek járó díjak.

�

A követekezõ kari tanácsülés idõpontja no-
vember 21-e, elõzõ nap pedig Tanári Testü-
leti ülés lesz, melyek napirendi pontjaként
szerepelnek a professzori kinevezések is. A
docensi kinevezések anyaga a honlapun-
kon lesz elérhetõ, ezekrõl novemberben
vagy decemberben dönt a tanács. Az ad-
junktusi (6) és tanársegédi (2) kinevezé-
sekkel kapcsolatos anyagokat dr. Tóth
Gyula tudományos dékánhelyettes és a dé-
káni hivatal vezetõje fogja átnézni.

�

Az ETT pályázatokon elnyert összeg a III.
negyedévre (8,2 millió Ft) megérkezett.

�

Dr. Nagy Lajos dékánhelyettes beszámolt a
kreditrendszerrel kapcsolatos akutális kér-
désekrõl, beleértve a képesítési követelmé-
nyeket, a kreditrendszerû tantervet vala-
mint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot
is. Egy szûkebb csoport fogja áttekinteni az
anyagot, mielõtt végleges formában az ille-
tékes testületek is megtárgyalják.

Dr. Rõth Erzsébet

Új Internet Web címünk:

2002. január 1-jétõl
e-mail címünk:

hirmondo@aok.pte.hu

www.aok.pte.hu/hirmondo



2001. szeptember 12.

Az Orvoskari Tanács az angol nyelvû képzéssel kapcsolatos prob-
lémák megbeszélését, valamint egy intézetösszevonásra vonatko-
zó javaslatnak önálló napirendi pontként való felvételét nagy
többséggel, két tartózkodás mellett megszavazta.

1. A Honosítási Bizottság elnökének megválasztása (elõadó:
dr. Fischer Emil dékán)

A bizottság vezetõje, dr. Szeberényi József professzor a dékán-
helyettesi lemondásával egyidõben a bizottság vezetõi posztjáról
is lemondott. Dr. Fischer Emil dékán dr. Nagy Lajos oktatási
dékánhelyettest javasolta a bizottság elnökének, mivel neki hiva-
talból is felügyelnie kell a bizottság munkáját.

Az Orvoskari Tanács 61 igen, 1 nem, 1 tartózkodás arány-
ban dr. Nagy Lajos professzort a Honosítási Bizottság elnöké-
nek megválasztotta.

2. Honoris causa doktori cím adományozása (elõadó: dr.
Kellermayer Miklós egyetemi tanár)

A jelöltet dr. Jobst Kázmér emeritus professzor, dr. Kellermayer
Miklós intézetigazgató és dr. Kovács L. Gábor intézetigazgató
(PTE EFK) javasolta a címre.

A tanács 57 igen, 4 nem, 3 tartózkodás mellett Dr.
Hermann Wisser professzor részére a Honoris causa doktori
cím adományozását megszavazta.

3. Dr. Málly Judit egyetemi magántanári pályázata (elõadó:
dr. Czopf József egyetemi tanár)

Az Orvoskar Tanácsa dr. Málly Judit részére 57 igen, 4
nem, 3 tartózkodás szavazattal a magántanári cím odaítélése
mellett döntött.

4. Dékáni beszámoló az elmúlt év munkájáról

Oktatás

Tájékoztató a felvételekrõl

Állam által támogatott  Önköltséges
Általános orvosi szak 147 11
Fogorvosi szak 19 6
Gyógyszerész szak 26 3

*nem végleges eredmény

Afelvételi keretszámok meghatározásánál felismerhetõ a kor-
mányzati szándék: az orvosképzés létszámát a fõhatóság csök-
kenteni óhajtja a jövõben. Nálunk ez idén nem érzõdött, az intéz-
kedés a debreceni és szegedi egyetemet sújtotta a legjobban. A
gyógyszerészképzésben résztvevõk létszámának emelésére a jö-
võben lesznek még lehetõségeink.

A gyakorlati készségek leckekönyve ideiglenesen tavaly került
bevezetésre. A végleges bevezetés elõkészítése egy szeptemberi,
intézetvezetõk és tanulmányi felelõsök részvételével megtartott
értekezleten megtörtént. Egy március-április körül megtartandó
értekezleten évfolyamonként kell megtárgyalni a teendõket.

Oktató munka mérése
A VI. évfolyamos hallgatók az írásbeli államvizsga kapcsán

nyilatkoznak az egyes intézetek oktatómunkájáról. A dékáni ve-
zetés az elsõ három helyre rangsorolt intézetek és klinikák veze-
tõit és oktatógárdáját anyagi és erkölcsi elismerésben részesíti. A
jövõben tervezi egy három fõs bizottság létrehozását is, melynek
feladata egy általánosabb értékelési módszer kidolgozása lesz.

Kreditrendszerre való áttérés
A munka nagy lendülettel indult országos szinten, de a szer-

vezéssel problémák lehetnek. Mi igyekszünk betartani a határidõ-
ket, megtenni a szükséges lépéseket. Az Oktatási Minisztérium
szeptember közepén tart tájékoztatót Dunaújvárosban. Egyete-
münknek október 15-ig kell bizonyos szempontokat feltérképez-
nie.

A dékáni vezetés a jövõben bizottság létrehozását tartja szük-
ségesnek a graduális és posztgraduális oktatás összehangolására.

Külföldi kapcsolatok
A hallgatói cserekapcsolatok közül az ohioi a legsikeresebb.

A dékáni vezetés tervezi egy 5-6 fõs oktatói csoport látogatását is.
Mivel minden fórumon megszavazták, az ohioi egyetem orvosi
karának dékánját, Blacklow professzort a november 8-i Tudo-
mány Napján tartandó ünnepségen egyetemünk díszdoktorává
avatják.

A karok közötti átoktatás szakmai, anyagi helyzete
Elsõsorban az Egészségügyi Fõiskolai Karral való kapcsolat

tekintetében érint bennünket, mivel sok oktató magas óraszám-
mal vesz részt a kar oktatómunkájában.

Tudományos munka
Pályázatok
Bellyei professzor vezetésével félmilliárdos pályázatot nyer-

tünk, mely a csont- és ízületi betegségekkel áll összefüggésben. A
közeljövõben kerülhet sor a pályázathoz való csatlakozásra, a
program kiegészítésére, mely újabb lehetõségeket jelenthet. Más
egyetemek sikeres pályázatában is szerepelnek oktatóink, például
Szolcsányi és Sümegi professzorok. Bár ezekben az esetekben
nem mi voltunk a benyújtók, a résztvevõk és munkacsoportjaik
számára ez az elkövetkezendõ idõszakban anyagi hátteret biztosít
a zavartalan kutatómunkához.

Kongresszusi támogatások
A támogatások folyamatosak. Az elmúlt idõszakban 23 támo-

gatási kérelemre 1,38 millió forint kifizetése történt meg.
ETT pályázatok
2001 áprilisában 15 pályázatunk zárult le. Jelenleg 36 pályá-

zatot negyedévenként 8,2 millió forinttal támogat az Egészség-
ügyi Minisztérium. Szeptember 7-én további 32 pályázat került
benyújtásra.

Normatív kutatási támogatás felhasználása
Az Oktatási Minisztériumtól a Pécsi Tudományegyetem 126
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millió forintot kapott erre a célra. Ebbõl az Általános Orvostudo-
mányi Kar 60,7 millió forintot használhat föl, melynek kiszámí-
tása több paraméter alapján történik. Karunk a belsõ kutatási pá-
lyázatok értékelésénél 17 klinika és 17 elméleti intézet pályázatát
fogadta el, melyek támogatása ebbõl az összegbõl történt.

A Pécsi Tudományegyetem rektori pályázatai is a tudományos
tevékenység támogatását célozzák meg. Disszertációk megírásá-
nak támogatására is van lehetõség, jelentõs kutatók, korábbi
egyetemi tanárok nevével fémjelzett alapítványok mûködnek.
Ezeken a pályázatokon is jelentõs hányadot tudtunk elnyerni, de
nagyon fontos, hogy kutatóink ismerjék ezeket a lehetõségeket,
mert tudományos munkásságukkal nagy eséllyel pályázhatnak. A
pályázatok céljai és a beadó kutatógárda granaciát jelentenek a si-
keres megvalósításra.

A kar és az egyetem vezetése számára gondot jelent a pályá-
zatok önrészének finanszírozása, ezért célszerû volna az egye-
temnek központi keretet létrehoznia az ezzel kapcsolatos átmene-
ti nehézségek kiküszöbölésére, annál is inkább, mert nagyon sok-
szor igen rövid idõ alatt kell dönteni az önrész tekintetében. 

Klinikák területi elhelyezésével összefüggõ gazdálkodási
kérdések

A Traumatológiai Klinika fejlesztésének második ütemére az
Eü. Minisztérium biztosította a keretet, 700 millió forintot, mely-
nek kb. a felét idén, a fennmaradó részt jövõre kell felhasználni.
A dékáni vezetés reményei szerint a gazdasági vezetés és a klini-
ka vezetõje mindent megtesz a pénz ésszerû és célszerû felhasz-
nálásáért.

Sürgõsségi betegellátás a 400 ágyas klinikán és a gyermekkli-
nikán. Az elõkészületek megindultak. A400 ágyas klinika sürgõs-
ségi betegellátására vonatkozóan határidõmódosítást kellett kérni.
Az érintettek és a klinika épületigazgatójának bevonásával éssze-
rû, kompromisszumos megoldást kell találnia a közeljövõben a
kérdésben.

Speciális feltét beszerzése, új röntgen munkahely kialakítása
van folyamatban a Radiológiai Klinikán. A minisztériumtól kap-
tunk ehhez 60 millió forintot. Ez csak jelképesnek tekinthetõ a
gondjaink megoldásában, de mindenképpen jelzésértékû a mi-
nisztérium hozzáállása a kérdéshez.

Honvéd Kórház. Tavasszal a három érintett minisztérium kép-
viseletével széleskörû megbeszélések folytak a témában, több ha-
táridõ is kijelölésre került. Azóta a folyamatok lelassultak és két-
séges, hogy az akkor megszabott határidõk tarthatók-e.

Reumatológiai és Immunológiai Tanszék.Avitás kérdésekben
sikerült döntéseket hozni. Elkészült az aláírt szerzõdés az Irgal-
mas Rend, a Pécsi Tudományegyetem és az Általános Orvostudo-
mányi Kar között. Az illetékes minisztériumok aláírására várunk
ebben az ügyben.

Az onkológia helyzete. Szabó István klinikai dékánhelyettes
vezetésével egy bizottság dolgozik azon, hogy bizonyos kérdések
elmozduljanak a holtpontról.

Agazdálkodás kérdése
A központi elvonások mértéke és a feladatok változatlanok, a

gazdálkodásra felhasználható keret azonban kisebb. A következõ
évi költségvetés tervezésénél a dékáni vezetés elõnyösebb pozí-
ció elérésére törekszik.

A Pécsi Tudományegyetem vezetése a következõ szenátusi
ülésre áttekinti az egyes karok gazdálkodását, elsõsorban azokét,
ahol mínuszos a gazdálkodás. Több fórumon elhangzott kliniku-

sok részérõl, hogy az adósságállományt nem csak a klinikák ter-
melik. Ezért a vezetés két csoportot hozott létre, Nagy Lajos ok-
tatási dékánhelyettes és dr. Szabó István klinikai dékánhelyettes
vezetésével az oktatás és a gyógyítás területén jelentkezõ negatív
gazdálkodás felderítésére és a probléma menedzselésére. Kide-
rült, hogy az oktatás területén kb. 400 millió forint hiánnyal szá-
molhatunk az év végén, ha nem teszünk semmit. A problémát
meg kell oldanunk, különben rövid idõn belül drasztikus létszám-
leépítést kell foganatosítani.

A klinikai gazdálkodás más jellegû. Külön számlán vannak a
pénzek, az utólagos finanszírozás miatt az alaphelyzet is más, de
itt is komoly hiány van, melynek pontos kiderítésén dolgozik a bi-
zottság. A Szívgyógyászati Klinika adósságállományával kapcso-
latban Mikola István egészségügyi miniszterrel tárgyalások tör-
téntek, újabb ígéretet kaptunk a kérdés megoldására. A bizottság
annak az öt klinikának az átvilágítását végzi, amelyek a legtöbb
mínuszt termelték. Megállapította, hogy az átvizsgált klinikák jól
dolgoznak. A klinikák vezetõivel áttekintik, hogy a ráfordítások
csökkentésével lehet-e javítani a gazdálkodáson.

A 2002-es OEP szerzõdések megkötésére az anyag elkészült,
várhatóan jövõre kedvezõbb szerzõdést tudunk kötni az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral.

Az Orvoskari Tanács határozata és az SzMSz-ben foglaltak
értelmében szükségessé vált egy Kari Gazdasági Hivatal létreho-
zása, melynek vezetésére Ferenci József kapott megbízást. A mû-
ködés módjáról, a személyi feltételek megteremtésérõl a közeljö-
võben születik döntés.

Kht-k létrehozása.ATanári Testület foglalkozott a kérdéssel. Konk-
rét intézkedéseket az információk hiányában még nem lehet hozni. (A
megszületett határozatok közül a ránk vonatkozókat lásd a 15. oldalon
– a Szerk.)

Dr. Mózsik Gyula professzor az OEP-szerzõdéssel (traumato-
lógiai ágyszám), a Traumatológiai Klinikával (700 millió forint
felhasználása) és az onkológiával kapcsolatban tett fel kérdéseket
és fogalmazott meg javaslatokat, melyekre dr. Fischer Emil dé-
kán és Ferenci József szakági fõigazgató-helyettes válaszolt.

A Kari Tanács egyhangúlag, 68 igen szavazattal a dékáni
beszámolót elfogadta.

5. Angol képzés

Nyár elején az Oktatási Minisztérium két revizort küldött a
Pécsi Tudományegyetemre, hogy annak gazdálkodását vizsgálja.
A revizorok áttekintették az angol nyelvû képzéssel kapcsolatos
ügyeket is. Mindenki által ismert, hogy az Általános Orvostudo-
mányi Kar Tanácsa azzal a jó és nemes szándékkal hozott létre
egy alapítványt kb. másfél évvel ezelõtt, hogy az angol nyelvû
képzés pénzeit kezelje oly módon, hogy a normatív támogatás
összege a költségvetésbe, az egyetem Gazdasági Hivatalához ke-
rüljön, az e fölötti részt pedig az Orvostudományi Kar megtartsa
magának. Dr. Fischer Emil dékán felolvasta az Oktatási Minisz-
térium közigazgatási államtitkárának dr. Tóth József rektorhoz írt
levelét és pár szóban összefoglalta a kérdéskörrel felmerült prob-
lémát.

Tájékoztatója után hozzászólások következtek (szám szerint 19).
Anapirendi ponttal kapcsolatban a tanács két határozatot hozott.
A Kari Tanács 62 igen, 1 nem, 5 tartózkodás szavazati

arányban elfogadta, hogy a teljes összeget, amit az Angol
Program hallgatói befizetnek, (jelenleg 7000 dollár), tekint-
sük tandíjnak a most induló tanévtõl.

Ugyancsak elfogadta (66 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mel-
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lett) azt az elvi álláspontot, hogy az Angol Program Kuratóri-
umánál jelenlévõ összeg karhoz történõ átadása ügyében a
kar vezetése illetékes gazdasági és jogi szakemberek bevoná-
sával kezdeményezzen tárgyalásokat.

6. Intézeti összevonás

Az Orvosi Kémiai Intézetben az intézetvezetõ professzor mandá-
tuma életkora miatt lejár. A kar vezetése tárgyalásokat folytatott
az Orvosi Kémiai és a Biokémiai Intézet igazgatójával: racioná-
lisnak mutatkozna a két intézet összevonása, új néven. Ez lehetõ-
séget jelentene az oktatás jobb összehangolására, a kutatási meto-
dikák és tematikák koncentráltabb és jobb kidolgozására. A létre-
jött intézetet dr. Sümegi Balázs professzor vezetné. 

Az Orvoskari Tanács 66 igen, 0 nem, 2 tartózkodással az
Orvosi Kémiai és Biokémiai Intézet összevonására tett elõter-
jesztést Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet néven támogatta.

7. Hallgatói térítések és juttatások szabályzatának módosítá-
sa (elõterjesztõ: dr. Nagy Lajos oktatási dékánhelyettes)

Az Oktatási Minisztérium revizorai áttekintették az oktatási tevé-
kenységet és észrevételezték, hogy a szabályzatban az érintett
hallgatóknak nincs lehetõsége fellebbezés megtételére. A hibát
egy új paragrafus (26. ) megalkotásával korrigálta a tanács.

Az Orvoskari Tanács egyhangúlag, 68 igen szavazattal el-
fogadta a Hallgatói térítések és juttatások szabályzatának ki-
egészítésére vonatkozó elõterjesztést.

8. Az ÁOK Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának módosítása,
a gyakorlati készségek leckekönyvének végleges bevezetése
(elõterjesztõ dr. Nagy Lajos oktatási dékánhelyettes)

A leckekönyvek végleges bevezetését a kari vezetés javasolja az-
zal a szándékkal, hogy minden évben áttekinti, és ha szükséges,
jobbítja. Az elmúlt próbaévben felmerült problémák megoldásra
kerültek, egy bizottság dr. Szeberényi József professzor vezetésé-
vel az angol és magyar hallgatók évfolyamképviselõivel tétele-
sen, kurrikulumonként megtárgyalta a felmerült problémákat. Az
oktatóintézetek képviselõi is áttekintették az anyagot és kialakí-
tották véleményüket. Aváltozás lényege az, hogy négy helyett két
készségszint kerülne bevezetésre, mely késõbb kiegészülne a VI.
éves tárgyakat oktató klinikák esetében a rutinná vált készség-
szintnek a beiktatásával. A gyakorlatvezetõ írná alá a leckeköny-
vet, s ez a feltétele annak, hogy a szemesztert az adott intézet el-
fogadja. Ez egyben a vizsgára bocsátás feltétele is. Az intézetek
tanulmányi felelõsei is támogatták a módosításra vonatkozó el-
képzeléseket.

AKari Tanács egyhangúlag elfogadta az Általános Orvos-
tudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának módo-
sítását és a gyakorlati készségek leckekönyvének végleges be-
vezetését.

8. Bejelentések

Dóczi professzor lemondott a Tanári Testület elnöki teendõi-
nek ellátásáról.

Dr. Kispál Gyula és dr. Tóth Kálmán átvette egyetemi tanári
kinevezését.

Dr. Flerkó Béla egyetemi tanárnak a város önkormányzata
Pécs város díszpolgára címet adományozott.

Az Országos Tudományos Diákkör Testületének elnöke,
Szendrõ professzor levélben értesítette a dékáni vezetést, hogy dr.
Ludány Andrea és dr. Szekeres Júlia professzor asszonyok kima-
gasló, a Tudományos Diákkör sikeres mûködése érdekében kifej-

tett munkásságukért „Mestertanár” kitüntetõ címet kaptak.
Dr. Szekeres Júlia professzor asszony lemondott megbízott tu-

dományos rektorhelyettesi posztjáról. Dr. Fischer Emil dékán
kérte a tanács tagjait, gondolkodjanak arról, kit javasolnak felter-
jeszteni a fontos pozíció betöltésére.

(Buzogány)
A tanácsülés jegyzõkönyve a könyvtár olvasótermében mindenki számá-
ra hozzáférhetõ.
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A 2001. október 5-6-án megrendezett ünnepségsorozatot dr.
Fischer Emil dékán nyitotta meg.

Kedves Vendégeink! Kedves Találkozós Évfolyamok! Tisztelt
Kolléganõk és Kollégák! Tisztelt Tanári Testület!

A mai nappal az õszi egyetemi, kari ünnepségek sorában az egyik
legmeghatóbb, mindannyiunk számára nagyon kedves esemény-
hez, az egyetemünkön végzett orvoskollégák immár hagyomá-
nyos találkozójához érkeztünk. Természetesen minden találkozó-
nak megvan a maga hangulata, egyéni varázsa és személyes üze-
nete is, történjék az akár két ember között, vagy bizonyos pontok
által összekapcsolt közösségek esetén. Úgy gondolom, hogy kü-
lönösen és többszörösen is igaz ez a kerek évfordulók által kínált
találkozásokra, fõképpen akkor, ha ezek az idõpontok egyúttal
életük és szakmai fejlõdésük fontos állomásait, esetleg mérföld-
köveit is jelzik. 

Tisztelt Kollégák! Kedves Hallgatóim!
Legyen szabad elõször választott hivatásukkal, az orvostudo-

mánnyal kapcsolatban néhány általános aspektusról szólnom.
A Nagy Hippokratész – ahogy kortársa, Arisztotelész nevezte

– több mint 2400 évvel ezelõtt már így írt az általános utasításo-
kat tartalmazó Törvény címû mûvében: 1) „Az orvostudomány az
összes mesterség között a legkiválóbb, mégis – a vele foglalko-
zók tudatlansága miatt is, meg azok tájékozatlansága következté-
ben, akik csak felületesen ítélik meg a tudomány mûvelõit – azt
egészen mostanáig igen méltatlanul mellõzték. 2) Aki elszánta rá
magát, hogy igazi orvosi ismeretekre tegyen szert, annak ahhoz,
hogy jártassá legyen, szüksége van természetes tehetségre, kép-
zésre, megfelelõ helyre, a gyermekkortól tartó oktatásra, és
idõre..... 4) Szert kell tenni arra a valódi tudásra, amely lehetõvé
teszi, hogy az ember ne csak névlegesen legyen orvos, hanem a
valóságban is.... 5) A szent dolgok csak a beavatottak elõtt tárul-
nak fel. Ezeket a kívülállók nem sajátíthatják el addig, amíg be-
bocsátást nem nyernek a tudomány rejtelmeibe....” Ugyanilyen
bölcs dolgokat mond Az orvosi szakmáról c. írásában, megállapít-
va: „Nincs ösztönös gyógyítás.... Az orvostan tehát most és mind-
örökre a valóságra épül, mert mindig a ‘miért’ alapján cselekszik,
és mindig elõre látja a hatást is.... képessége csak azoknak van,
akik megfelelõ oktatásban részesültek és akikbõl a természet ad-
ta tehetség sem hiányzik”. S az Eskü c. mûvében írja azt a máig
érvényes elvet: „Bármely házba lépek is be, azért megyek oda,
hogy hasznára legyek a betegnek, tartózkodva minden szándékos
jogtalanságtól és kártevéstõl....” 

XXXIII. Egyetemi     



Úgy gondolom, hogy az idézett gon-
dolatok szinte örökérvényûek és így a mai
nap is aktuálisak lehetnek még akkor is, ha
tudjuk, hogy ezek a nemes elvek óriásit
zuhantak a babonás középkorban és nem
érvényesültek mindig a Hippokratész által
megfogalmazott magasztos formában. 

A népesség óriási mértékû gyarapodá-
sa, az életkörülmények változása, a társa-
dalmi és technikai fejlõdés új kihívásokat
teremtett nemcsak a világ 200 országa, ha-

nem az orvostudomány és az orvosi etika
számára is. A medicina 1800 és 2000 kö-
zött számtalan problémát oldott meg az új
diagnosztikai és terápiás  eljárások, gépek,
eszközök és gyógyszerek felfedezésével,
de új problémák is keletkeztek. Elég itt az
agyhalál diagnosztikája, a szervátültetés, a
reprodukciós medicina és a géntechnoló-
gia, a klónozás által felvetett, vagy egyéb
kérdésekre utalni. De ez a mai világ prob-
lémáinak csak egyik oldala. Amásik: amíg
10 milliók halnak meg világunkban az
elégtelen táplálkozás következtében és a
legkisebb orvosi beavatkozások lehetõsé-
ge nélkül, amíg 100 milliók éheznek, az ál-
talános humánum szempontjából a medi-
cina minden óriási eredménye majdhogy-
nem vanitatum vanitas, más szóval üres hi-
ábavalóság csupán. Azaz ebben az optiká-
ban mit érnek azok a fennkölt  orvosetikai
dokumentumok, amelyeket a II. világhá-
ború befejezése után a gyõztes hatalmak
fogalmaztak meg, és amelyekre mind a
mai napig oly büszkén  hivatkozunk
(Nürnbergi kódex 1947, Genfi fogadalom
1948, Az emberi jogok egyetemes nyilat-
kozata 1948)!? Ismét más oldalról joggal
remélhetjük, hogy az orvosi hivatásból
eredendõen adódó gyógyító és segítõ
szándék, az emberi létet és együttlétet ne-
mesítõ humánum talán elviselhetõbbé te-
szi és akadályozni képes a társadalmi fe-
szültségek, az agresszivitás, a tehetetlen
düh és fanatizmus által generált és az ép-
pen napjainkban is megtapasztalt gátlásta-
lan és az emberhez méltatlan akciók és
cselekedetek sorát, amelyek nyomán egy
olyan világ sejlik fel, amit Albert Camus
találóan a következõképpen jellemez:

„Elárulok neked egy nagy titkot bará-
tom. Ne várj az utolsó ítéletre. Minden ál-
dott nap bekövetkezik.” 

Tisztelt Kollégák! Kedves Hallgatóim!
Az orvostudományban századunk má-

sodik felében érvényesülõ fõbb tendenciák

közül kiemelhetõk a kö-
vetkezõk:

1) A kutatás egyre in-
kább nemzetközi mérete-
ket ölt a természettudo-
mányok módszertani fö-
lénye és az angol nyelv
vezetõ szerepe mellett. 

2) Megszaporodtak
az orvosi tudományágak
és szakmák (egyes fejlett
országokban csaknem
100 orvosi szak létezik).
Ezek integrálása ma az
egyik legsúlyosabb prob-
lémája az orvostudo-
mánynak. A beteg szem-
pontjából ma már nem
egyetlen orvosra van
szükség, sõt gyakran me-
rül fel a kérdés: a beteg el
tud menni kardiológus-
hoz, nefrológushoz,
gasztroenterológushoz, hematológushoz,
endokrinológushoz, azaz specialistákhoz,
de el tud-e menni például „a belgyógyász-
hoz”, „a sebészhez,” vagyis „az orvos-
hoz”?

3) A diagnosztikai és terápiás teendõk
a technika területére helyezõdnek át: a me-
dicina haladása egyre inkább a technikai, a
mûszerezési területen megy végbe. Ez
egyúttal azt is jelenti, hogy a diagnózisban
és a terápiában egyre növekszik a mind
bonyolultabbá váló technikától való füg-
gés, aminek szociális következménye –
legalább is egyelõre –, hogy a széles töme-
gek egyre kevésbé fizethetik meg még a
fejlett országokban is. Míg a század elsõ
felében a röntgen, az EKG, az EEG volt –
egyebek mellett – a fõ vizsgálati eszköz,
addig a század második felében megjelent,
vagy dominánssá vált  az angiográfia, az
ultrahang, az  endoszkópia, az NMR, a CT
és egyéb új eljárások. Más szóval egyre in-
kább tendenciózussá vált a technikai fejlõ-
désnek, a vizsgálatok özönének, az auto-
maták által gombnyomásra ránk zúdított
laborleletek sokaságának, azaz a mechani-
kus, vagy gépies, esetenként talán lélekte-
len szemléletnek a nyomasztó kísértése és
csökkenõben van az empátiás készség, a
beteg ember egészét vizsgáló és a testét-
lelkét gyógyítani kívánó komplex  igazi
orvosi szemlélet.

Új nézõpont alakult ki az élet kezdete
tekintetében is. De az élet válságos helyze-
teiben, például a súlyos betegségek, a kró-
nikus betegségek, a fogyatékosság, a gyó-
gyíthatatlanság és mindenekelõtt az öreg-
ség tekintetében is új dimenziók jelentkez-

nek, amint az élet végét illetõen, a halál
megállapításában is. Ez, valamint a szerv-
átültetések megnövekedett lehetõségei
megváltoztatták az orvos viszonyát a hal-
doklóhoz és a halott emberhez is.

Akkor, amikor egyrészt az orvostudo-
mány vitathatatlan eredményeirõl beszél-
hetünk ebben a fél évszázadban, amikor
egy hajszálból vagy milligrammnyi szö-
vetmintából vagyunk már képesek bravú-
ros biokémiai analízisre, DNS meghatáro-
zásra, vagy a személyazonosság megálla-
pítására, amikor géntechnológiával tudunk
elõállítani humán inzulint, vagy egyéb
hormonokat, amikor receptorokat tudunk
izolálni és karakterizálni, akkor másrészt
olyan betegségek is vannak, vagy  jelentek
meg, amelyekkel szemben, legalábbis
egyelõre tehetetlenek vagyunk. Például a
legnagyobb erõfeszítések ellenére sem si-
került megoldani a rák problémáját, az
AIDS kérdését és továbbra sem állítható
meg az Alzheimer-kór stb. Mind több or-
vost képezünk, de az ismeretek integráló-
dása helyett új és új diszciplínák alakulnak
ki, ami további kérdéseket vet fel. Fél év-
százada tart a vita az orvosi cselekvés és
viselkedés tárgyi, erkölcsi és jogi igazolá-
sának a kötelessége körül. Igaz, ez valójá-
ban legalább 2500 éves, hiszen a hippok-
ratészi eskü óta tart. Ezek a viták fõleg az
orvostársadalmon belül folyó diszkusszi-
ókhoz kapcsolódnak, az e téren kibontako-
zott tisztázási igény eredetileg a filozófiai
és a teológiai etikából eredt, de konszen-
zus még nincs a tekintetben, mi is értendõ
etikán a beteg emberrel való foglalkozás-
ban és hogyan készítendõ fel erre az orvos

Árpádházi Szent Erzsébet Emlékérmet kapott 

Borsányi Lászlóné fõnõvér
Borsányi Lászlóné 1975 óta dol-
gozik a Fül-Orr-Gégeklinikán,
1979-tõl osztályvezetõ ápolónõ-
ként, 1986-tól intézetvezetõ
fõnõvérként.
Részt vesz az egészségügyi szak-
dolgozók (ápolók, fiziológiás 
szakasszisztensek, diplomás ápo-
lók, gondozók) elméleti és gyako-
rlati képzésében. Képzettségét
kamatoztatva lelkesen oktatja a fiatal nõvéreket, vezetése
alatt igen jó nõvérkollektíva alakult ki. Szaktudásához jó
vezetõi és kontaktusteremtõ képesség társul. Munkájával
nagyban hozzájárul klinikánk gazdaságos üzemel-
tetéséhez.
1990 augusztusától a PTE ÁOK Orvoskari Tanács tagja,
2000-tõl pedig a PTE ÁOK szenátusi tagja.
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és a gyógyító szakma.
Az elmúlt fél évszázad fejlõdésébõl a

következõ igények rajzolódnak ki:
1) A medicina az új felismerések rop-

pant halmazával áll szemben és ez újszerû
rendezést, rendszerezést és feldolgozást
igényel.

2) Közgazdasági szempontból az or-
vostudomány és az egészségügy olyan ha-
tárhoz érkezett, ahol újszerû megfontolá-
sok válnak szükségessé az anyagi lehetõ-
ségek elosztását illetõen. Napjainkban kü-
lönösen sok szó esik nálunk is az egész-
ségügyi ellátó rendszer reformjáról, átala-

kulásáról. Egészen új, eddig szokatlan fo-
galmakat és elnevezéseket hallunk mosta-
nában ezen a területen, mint például az
egészségügyi intézmények közhasznú tár-
saság, azaz kht. formában történõ mûkö-
dése, vagy a szabad foglalkozású orvos-
ként végzett szakmai tevékenység. Szeret-
nénk remélni, hogy nem csak nevezéktani
szinten történõ változásról van szó, hanem
arról, hogy a fõhatóság és a felelõs vezetés
érdemi, a kérdés súlyának megfelelõ és
kellõen elõkészített intézkedéseket és dön-
téseket fog hozni az egészségügyi ellátás-
sal és az orvosképzéssel kapcsolatban.

3) Politikai szempontból az orvostudo-
mány – az élet és a termelés más területei-
hez hasonlóan – osztozik a szegénység és
a gazdagság közötti globális kiegyensú-
lyozatlanságban. Sok országban növek-
szik a nyomor, az éhezés és nem a gyógyí-
tás, hanem a tömeges éhhalál elkerülése a
fõ társadalmi probléma. Kiáltó az ellentét,
a végtelen nyomorúság és a mérhetetlen,
céltalan, gyakran csak a felsõbbrendûséget
demonstrálni hivatott és szinte bántóan ki-
hívó  pazarlás és luxus között.

Tisztelt Kollégák! Kedves Hallgatóim!
A teljesség igénye nélkül említett né-

hány általános szempont után engedjék
meg, hogy szóljak néhány szót egyete-
münk és karunk jelen helyzetérõl is.

Amint az mindannyiunk számára is-
mert, a kormányzati szándék és a parla-

menti döntés nyomán a felsõoktatási intéz-
mények szerkezete átalakult. 2000. január
1-tõl az egyetemek és a fõiskolák száma az
integrációs folyamat eredményeképpen je-
lentõsen csökkent. Ami bennünket, a pécsi
és a regionális felsõoktatást illeti, váro-
sunkban a korábbi két egyetem (Janus
Pannonius Tudományegyetem és a Pécsi
Orvostudományi Egyetem), valamint  a
szekszárdi Illyés Gyula Fõiskola egyesíté-
se révén létrejött a Pécsi Tudományegye-
tem. Ezen új integrált egyetemnek 9 kara
van: az Állam- és Jogtudományi, Bölcsé-
szettudományi, Illyés Gyula Fõiskolai,

Közgazdaságtudományi, Pollack Mihály
Mûszaki Fõiskolai, Mûvészeti, Természet-
tudományi, Egészségügyi Fõiskolai és az
Általános Orvostudományi Kar. Vala-
mennyi karral korrekt együttmûködésre
törekszünk, azonban a dolog természeté-
bõl adódóan a legszorosabb kapcsolatunk
az Egészségügyi Fõiskolai karral van. A
közös feladatok megoldása által kínált és
igényelt együttmûködésen túl tudatosan is
keressük és építjük a harmonikus, gyümöl-
csözõ és mind a két kar számára elõnyös
kapcsolódási pontokat. Régiónkban az in-
tegrációs folyamat során Kaposvárott ala-
kult még felsõoktatási intézmény Kapos-
vári Egyetem néven.

A Pécsi Tudományegyetem hallgatói
létszáma mintegy 25 ezer, ezt a paramétert
tekintve az ország második legnagyobb
egyeteme a miénk. Munkáltatói oldalról
pedig Baranya megye legnagyobb intéz-
ménye az egyetem, a legtöbb dolgozót a
megyében az egyetem foglalkoztatja.

Karunk, az Általános Orvostudományi
Kar tevékenysége összetett, mûködési terü-
lete lényegében három részbõl áll, az okta-
tás, a kutatás és a gyógyítás. Ezek részletes
bemutatása és elemzése meghaladja jelen
ünnepségünk kereteit, ezért engedjék meg,
hogy csak néhány aspektust említsek.

Az Általános Orvostudományi Karon
három szak keretében történik az oktatás:
az orvostudományi, a fogorvostudományi

és nagy örömünkre az elmúlt tanévtõl
kezdve már a gyógyszerészettudományi
szakon is. A gyógyszerészettudományi
szakon másodízben történt felvétel hoz-
zánk ebben az évben. El kell mondanom,
hogy az Orvostudományi Kar vezetése és
oktató gárdája lelkiismeretesen és nagy
lelkesedéssel készítette elõ a gyógysze-
részképzés indítását és nagy gondot fordí-
tott annak színvonalas folytatására is.
Meggyõzõdésem szerint az új szak beindí-
tása emelni fogja az Általános Orvostudo-
mányi Kar és az egyetem presztízsét, szé-
lesíti az oktatási spektrumát és bõvíti a tu-
dományos kutatómunka lehetõségeit, vé-
gül – de nem utolsó sorban – konkrét és
kézzel fogható lehetõséget teremt a külön-
bözõ karok (elsõsorban az Általános Orvos-
tudományi és a Természettudományi Kar)
együttmûködésére. Az új szak beindításával
és továbbfejlesztésével összefüggésben so-
kan végeztek áldozatkész, önzetlen és elis-
merésre méltó munkát. Tevékenységüket
ezúton is ismételten köszönöm.

Az oktatással kapcsolatban feltétlenül
említésre érdemes, hogy – az országos és
egyetemi elvárásoknak megfelelõen – ka-
runkon elkezdtük a kredit alapú oktatás
elõkészítését, amely megvalósítása esetén
biztosítani hivatott a hazai, de a külföldi
egyetemek közötti átjárhatóságot és a dip-
lomák kölcsönös elismerhetõségét is. Ez
más szóval azon feltételek kimunkálását is
jelenti, amelyek az Európai Unióhoz való
csatlakozásunk szempontjából a graduális
oktatás tekintetében szükségesek. Eltökélt
szándékunk, hogy nagy gondot fordítunk a
következõkben a graduális és a posztgra-
duális képzés összehangolására és azok
egységes szempontok alapján történõ fej-
lesztésére.

A posztgraduális oktatás területén je-
lentõs változások történtek az utóbbi évek-
ben. Ezek következtében kialakult a tudo-
mányos fokozatszerzés új rendszere, amit
általában doktori képzésnek, vagy PhD
képzésnek hívunk. Ez az új rendszer jog-
gal nevezhetõ az utóbbi évek sikertörténe-
tének és jólesõ érzéssel mondhatom, hogy
az Általános Orvostudományi Kar PhD
programjai keretében ez a folyamat magas
színvonalon és eredményesen valósul
meg.

Az elmúlt tanévben megtörtént az új
doktori iskolák ideiglenes akkreditációja
karunkon az elméleti és klinikai orvostu-
domány, az interdiszciplináris orvostudo-
mány, a gyógyszerésztudomány és a ké-
mia tudományok területén. Ezt követõen
az orvostudományi kar mûködési területé-
nek a teljes spektrumában megindulhat, il-
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letve folytatódhat a színvonalas kutató-
munka, illetve a fiatal kutatók képzése és a
tudományos fokozat megszerzésével kap-
csolatos tevékenység. Tervezünk az
Egészségügyi Fõiskolai Karral közösen az
egészségtudomány területén is létrehozni
egy új doktori iskolát.

Jelenleg van folyamatban az említett
doktori iskolák végleges akkreditációja.
Mindvégig nagy gondot és energiát fordí-
tottunk erre a fontos kérdésre, ezért úgy

gondolom, hogy minden reményünk meg
lehet arra nézve, hogy a doktori iskolákra
vonatkozó felterjesztésünket a Magyar
Akkreditációs Bizottság elfogadja.

Harmadik évébe lépett a rezidenskép-
zés, a szakorvossá válás új formája. A még
viszonylag új képzési mód számos feladat
elé állít bennünket, oktatókat és a frissen
végzett orvosokat egyaránt, és az új rend-
szer már eddig is sok problémát vetett fel.
A gondok ellenére is ígéretesnek nevezhe-
tõ a szakorvosképzésnek ez az új formája,
amely kifejlõdése esetén garanciája lehet
annak, hogy a megszerzett szakképesíté-
sek nemzetközi szinten is elismertek és
kompatibilisek legyenek. A rezidenskép-
zés és a lényegében hasonló célokat szol-
gáló családorvosképzés, ami nálunk már
évek óta eredményesen folyik, biztosítja a
fiatal orvosok számára az elhelyezkedési
lehetõséget, orvosi munkájuk megkezdé-
sét, illetve a továbbtanulásuk terepét.
Örömmel mondhatom, hogy a fenti kere-
tek között minden végzõs számára biztosí-
tani tudtuk a lehetõséget orvosi munkájuk

megkezdéséhez, azaz legalább annyi, de
inkább több állás került meghirdetésre,
mint ahányan az állásokra pályáztak.

Tisztelt Kollégák! Kedves Hallgatóim!
Szeretnék most néhány szót szólni ma-

gáról az ünnepségünkrõl, majd a találko-
zós évfolyamokról is.

Amint azt már bizonyára észrevették, a
megelõzõ évekhez képest változott az ün-
nepségünk idõpontja, neve és némiképpen
a szerkezete is. Ami az idõpontot illeti, ter-

veink szerint az Orvosnapokat ezután ok-
tóber hó elsõ hétvégéjén rendezzük meg,
ahogy ez lényegében ezen ünnepség indu-
lásakor és elsõ éveiben is volt. 

Ami a nevet illeti, az eddig megszokott
Egyetemi Napok helyett az Egyetemi
Orvosnapokat választottuk, amely kifejezi
azt, hogy nem összegyetemi, hanem az
egyetemhez tartozó orvoskari, azaz orvosi
rendezvényrõl van szó. Tekintettel azon-
ban arra, hogy szándékaink szerint az elõ-
dök által alapított ünnepség kedves hagyo-
mányait szeretnénk ápolni, megõrizni és
folytatni, az évjáratok számozását megtar-
tottuk,  ezért így  került sor idén az eddigi
számozás folytatásaként következõ, azaz a
XXXIII. Egyetemi Orvosnapok megren-
dezésére.

Lényegében hasonló a helyzet a kitün-
tetésekkel is. A Pro Universitate helyett,
amely az integráció után egyetemi szintû
elismeréssé vált, az Orvostudományi Kar
Tanácsának a döntése alapján Pro

Facultate Medicinae néven adjuk a kitün-
tetéseket, hangsúlyozva ezzel is az orvos-
kari jelleget. Reményeink és szándékaink
szerint a kitüntetés ezen formája biztosíta-
ni fogja a folyamatosságot, az elismerés
rangját a kialakult hagyományoknak a
szellemében, egyszersmind a név utal az
orvoskar területén és érdekében kifejtett
kiemelkedõ tevékenységre is.

Hasonló szempontok alapján kerül sor
a Rektori Dicséret helyett a dékáni vezetés

által alapított és ado-
mányozott Dékáni
Dicséret kitüntetés
átadására.

Ezúton is elõre
gratulálok valameny-
nyi leendõ kitünte-
tettnek, õszintén kö-
szönöm a felelõsség-
gel és lelkiismerete-
sen végzett odaadó
munkájukat, kívá-
nok mindnyájuknak
további sikeres tevé-
kenységet és ehhez
jó erõt és egészséget.

Az ünnepségünk
keretében szombat
délelõtt elhangzó tu-
dományos elõadáso-
kat illetõen vissza-
tértünk azon eredeti
elképzeléshez, a-
mely szerint a vég-
zõs és találkozós év-

folyamok egy-egy
köztiszteletben álló és

szakmailag elismert képviselõje tart elõ-
adást a saját tudományos munkájáról, illet-
ve annak általános aspektusairól. Õszintén
remélem, hogy ez ismét kedves színfoltja
és érdeklõdésre számot tartó eseménye
lesz ünnepségünknek. Az idei év különle-
gessége ebbõl a szempontból az, hogy a
szeretett és a mindannyiunk által nagy-
rabecsült Romhányi professzor úr emléke
elõtt tisztelegve, halálának 10. évfordulója
alkalmából a tudományos elõadások elsõ
részét az õ tanítványai, illetve volt munka-
társai fogják tartani.

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Hallgatóim!
A legfiatalabb találkozós évfolyamot

kivéve, legutóbb öt évvel ezelõtt volt al-
kalmuk találkozni egymással, az egyetem
oktatóival, tanáraival és vezetõivel ilyen
összejövetel keretében. Öt év történelmi
léptékkel mérve nem nagy idõ, az emberi
életben azonban már figyelemre méltó di-
menzió. Egyetemünk és az orvostudomá-
nyi kar tekintetében pedig a legutóbbi öt
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esztendõ különösen gyorsan és rendkívül
mozgalmasan telt el. Az integrációval össze-
függõ változásokat már említettem, ugyan-
csak szóltam röviden az oktatás és a tudomá-
nyos munka néhány kérdésérõl is. A betegel-
látással kapcsolatos szakmai munkánkról és
az ezzel összefüggõ fejlõdésrõl szinte csak
jelzésszerûen szeretném elmondani, hogy
üzembe helyeztük  a Szívgyógyászati Klini-
kát, amely figyelemreméltó dinamizmussal
folyamatosan növeli teljesítményét, elké-
szült és eredményesen mûködik az Õssejt-
transzplantációs Részleg, új metodikákat is
bevezetve végzi tevékenységét a
Szervtranszplantációs Osztály. Új lehetõsé-
geket kapott a plasztikai sebészet, elõkészí-
tés alatt áll az Immunológiai és Reumatoló-
giai Tanszék kialakítása, tervezzük a Trau-
matológiai Klinika és a Családorvosi Intézet
jelentõs fejlesztését. Folyamatban van a sür-
gõsségi betegellátás feltételeinek a kialakítá-
sa és javítása a 400 Ágyas Klinikán és a
Gyermekklinikán, napirenden van a Honvéd
Kórház hozzánk kerülése és ezzel a felsoro-
lás korántsem teljes. Egyetemünk az orvos-
kar fejlõdésének egyes elemeit itt tartózko-
dásuk során, illetve egyéni vagy csoportos
látogatás alkalmával saját maguk is megnéz-
hetik és érzékelhetik majd.

Tisztelt Találkozós Évfolyamok!
Nagy öröm számunkra, hogy ismét eljöt-

tek hozzánk, az Alma Materbe. Kívánom,
hogy érezzék jól magukat, élvezzék a vi-
szontlátás örömét kollégáik, évfolyamtársa-
ik, volt oktatóik, tanáraik körében. A „Hogy
megváltoztál! Nem változtál semmit! Mi-
lyen jól nézel ki! Emlékszel rám? Na mondd
meg, ki vagyok?” szokásosan felmerülõ kér-
désekre és megjegyzésekre kedves, mulatsá-
gos, humoros és baráti válaszokat kapnak
majd egymástól. Mi büszkék vagyunk
Önökre, az Önök által elért egyéni, emberi és
szakmai sikerekre. Kérem, hogy Önök is le-
gyenek büszkék arra, hogy ezen a patinás és
számunkra oly sok dicsõséget hozó egyete-
men végezték tanulmányaikat és kapták meg
orvosi diplomájukat. Nagyon nehéz általá-
ban valamit mondanom akkor, amikor most
itt jelen vannak azok, akik 10 éve végeztek
és még elõttük áll szakmai karrierjük, embe-
ri életük kiteljesedése, jelen vannak azok,
akik életük delén a munka dandárját végzik
akár családorvosként, klinikai, vagy kórházi
orvosként, akár a legkülönbözõbb vezetõ be-
osztásokban, megvalósítják, mintegy vállu-
kon viszik az egészségügyi ellátást a szinte
megalázó anyagi elismerés és a sokszor mél-
tatlan körülmények ellenére is, és jelen van-
nak azok is, akik arany-, gyémánt-, vas- és
rubindiplomájukat veszik át, azaz 50, 60, 65
vagy 70 éve végeztek. Õket külön is tiszte-

lettel és sok szeretettel köszöntöm. Különö-
sen örvendetes, hogy az aranydiplomások
kimagaslóan nagy számban jelezték részvé-
telüket. Örülünk, hogy az említett korosz-
tályokból sokan erõben, egészségben megér-
ték ezt a napot és hogy eljöttek hozzánk.
Számukra a sors nem ígért és nem is hozott
könnyû életet, õk azonban becsülettel helyt-
álltak a viharos és viszontagságos esztendõk-
ben is orvosi hivatásuk teljesítése során, de
tágabb értelemben is, a kisebb közösséget,
de hazánk, országunk javát is szolgálva,
mintegy teljesítve Sajó Sándor gyönyörûen
megfogalmazott gondolatait, melyek szerint: 

“Magyarnak lenni: nagy s szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küszködõn, ha szenvedõn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva.”
Kedves mindnyájuknak kívánom, fiata-

loknak, kevésbé fiataloknak, tapasztalt kollé-

gáknak egyaránt, hogy legyen több, még sok
örömük szakmai munkájukban, hogy mél-
tóbb körülmények között végezhessék orvo-
si hivatásukból adódó feladataikat, õrizzék
meg hitüket és lelkesedésüket, illetve hogy
jó egészségben, korukhoz illõ fiatalos ener-
giával dolgozzanak, vagy  bölcs derûvel és
megelégedéssel élvezzék a munkájuk után
megérdemelt és joggal megjáró pihenést és a
nyugdíjas évek által kínált örömöket. Kívá-
nom mindannyiuknak, hogy találkozzunk öt
év múlva is, az Alma Mater jó szívvel hívja
és szeretettel várja Önöket. 

Tisztelt Hallgatóim! Kedves Kollégák!
Befejezésül megköszönöm figyelmüket

és türelmüket és a talán leginkább ideillõ
módon köszönök el Önöktõl: Vivat, crescat,
floreat Universitas nostra! Vivat, crescat, flo-
reat Facultas Medicinae!

Az ünnepség kedves, megható pillanata volt, amikor dr. Szanathy Júlia megköszönte
gyémántdiplomáját. Mint a túloldali képen látható, még a szervezõket is váratlanul érte
felszólalása.

Dr. Szanathy Júlia megköszöni gyémántdiplomáját
Mélyen tisztelt Dékán Úr, mélyen tisztelt Professzor Urak!
Engedjék meg mindenekelõtt, hogy megköszönjem ezt a kitüntetést, amelyben engem

a rubindiploma átadásával részesítettek. Ha visszagondolok az egyetemi éveimre, mely a
20-30-as évek között zajlott le, annyi emlék fûzõdik hozzá, hogy e varázslatos városba min-
dig boldogan térek vissza. Ennek a városnak olyan varázsa van, amely az összes egyetemi
városnak, ami Magyarországon van, egynek sincs. Egyeteme van a Mecsek aljában, székes-
egyháza, templomai, Zsolnay-gyára. Olyan professzorok kerültek ki a pécsi egyetemrõl,
mint Bakay professzor, Imre professzor, Heim Pál professzor. Donhoffer professzor köny-
vébõl még a pesti egyetemi hallgatók is tanulták az orvostudományt. Ezek a professzorok
olyan hírességek lettek, amellyel nem minden egyetem dicsekedhet. 

Én kérem, gondolom, utoljára járulok az egyetem színe elé. Ezeket az esztendõket elfe-
lejteni nem lehet.

Az egyetem hallgatósága olyan barátságosan, olyan tudományosan, olyan fölkészülten
jelent meg a vizsgákon abban az idõben, nem volt italozás, nem volt drog, csak tanulás, ta-
nulás... A professzorok szigorúak, de igazságosak voltak. Voltak az egyetemnek rendezvé-
nyei, az elõadásokon kívül, a tanuláson kívül volt szórakozási helyük. Az egyetemi kollégi-
um az Erzsébet kollégium különtermében rendezett elõadásokat. Olyan elõadássorozatok
voltak, ahol összejöttek a diákok. A rendezvények után elõfordultak táncmulatságok, szö-
võdtek szerelmek is, amelyek aztán a Király utcai Cafflish-cukrászda intim sarkaiban foly-
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tatódtak, amit talán csak az akkor még a Király utcában zörgõ vil-
lamosok csengettyûje zavart meg. Akkor még bizony villamos járt
a Király utcában. 

A tanulmányok végeztével a farsang jött, a bálok, amelyeket az
egyetem rendezett. Azokon az egész városnak a színe-java jelen volt.
Állítólag még Albreht fõherceg is megjelent ezeken a bálokon, és
még annak is híre kelt, hogy az egyik legszebb bölcsészlányra vetet-
te a szemét, az tetszett neki a legjobban. Ez akkora dolog volt akkor,
a 20-30-as években, hogy errõl a mai fiatalságnak fogalma sincsen.
Afarsangi mulatság gyönyörûen zajlott le: táncrend, palotás, körma-
gyar, gyönyörû szép, ma már ritkán fordul elõ ilyen. Afarsangnak ha
vége volt, akkor jött a tanulás idõszaka, a kollokviumok, a szigorú
tanulás, a szigorú vizsgák, szigorlatok. És az év elteltével bizony be-
következett az év befejezése, elmúlt az évszak és következett az új
év két hónap múlva. Én csak azt kívánom a mai ifjúságnak, ha évek
múltán befejezik a tanulmányaikat az orvostudományi egyetemen,
és évtizedek múltán újra visszatérnek ide, úgy, ahogy én ide egy pár-
szor már visszatértem, csak azt kívánom, hogy õk is olyan szeretet-
tel térjenek ide vissza és olyan emlékekkel távozzanak innen el,
amely nekem a Jóisten jóvoltából megadatott. Nem mondom, fájó
szívvel távozom innen el utoljára, rövid pár hónappal a 100. életko-
rom elõtt. Soha, soha, halálomig el nem felejtem azokat a gyönyörû
szép éveket, amelyet itt töltöttem. Még egyszer búcsúzom és még
egyszer nagyon köszönöm.

Dr. Szanathy Júlia gyémántdiplomát kapott

1986-ban jelentek meg Hallama Erzsébet azóta sokat idézett
pécsi tudósportréi, a kötet borítóján a „Fele játék, fele
györtelem” címmel. Ez a szállóigévé vált mondás Romhányi
György professzortól származik, aki tanítványainak nemze-
dékeire maradandó hatást gyakorolt, amint azt a korábbi
megemlékezések sora meggyõzõen tanúsította. A méltatások
érthetõ módon a brilliáns diagnoszta és oktató, a zseniális
kutató szakmai munkásságát, szorgalmát, a beteg és a tudo-
mány iránti alázatát, vagyis a kemény munkával elért telje-
sítményt, a jó értelemben vett „fele gyötrelmet” elemzik. 

Tudományos elõadás helyett most néhány mozzanattal
azt szeretném érzékeltetni, hogy Romhányit nem csak a kö-
telességtudás és lelkiismeretesség jellemezte. Tevékenységé-
nek egyik fõ hajtóereje volt az is, hogy kifejezetten örült a
napi feladatoknak, a kutatást pedig egyszerûen élvezte, való-
sággal várta, hogy egy-egy új ötletét kipróbálhassa, a „fele
játék” elvét nagyon is komolyan gyakorolta. Ezt számos ap-
ró jelenség elárulta: nem valami önsanyargatás, és különösen
nem karrierizmus vitte rá arra, hogy az esti órákig
mikroszkopizáljon, nyaralni szinte sohase menjen; nem az
egyébként kiváló asszisztensnõk iránti bizalmatlanság kész-
tette arra, hogy maga áztassa tárgylemezeit különbözõ rea-
gensekben, festékekben. Nem, õ egyszerûen örömét lelte ab-
ban, hogy saját keze munkájával, elsõként és gyorsan, „in
statu nascendi” észlelhesse, létrejön-e az általa elképzelt
színreakció vagy kettõstörés. Ha a várt hatás elmaradt, vagy
másként következett be, azt azonnal értékelte, nem bosszan-
tónak, inkább ösztönzõ kihívásnak tartotta és máris újabb
változatok kipróbálásába kezdett. Ezt a kísérletezést egyálta-
lán nem tekintette munkának, talán még kutatásnak sem, já-

ték volt ez a javából. Ha aztán valami szép, új leletre buk-
kant, kirohant a szobájából és hogy örömét másokkal is meg-
ossza, az elérhetõ munkatársakat mikroszkópjához csõdítet-
te. Sajnos, a magamfajta kezdõ nem mindig tudta, hogy mit
kell látni, miért kell lelkesedni, de ilyenkor ez bocsánatos
bûnnek számított, egy lesújtó pillantással is meg lehetett úsz-
ni. A vizsgálódás hevében sokszor alig tudta kivárni a pilla-
natnyi ötletként felmerült következõ lépés elkészültét. Egy-
szer az ép és piknotikus sejtmagok eltérõ polarizációs tulaj-
donságaival foglalkozva hirtelen megbízott, hogy a kétféle
anyag metszeteit vessem alá papain-kezelésnek 10 perces
idõközökkel. Amikor a két tízperces készítményt gyorsan
megfestve bevittem hozzá, megnézte, majd kérte a 20-, 30-
és 40-perceseket. Jelentettem, hogy ezek ideje még nem járt
le. Fel sem nézve, csak annyit mondott: „Tessék igyekezni!
Így nem jutunk semmire.”

A „fele játék”-ra azonban elsõsorban nem anekdotikus él-
mények miatt emkékezem. Fontosabb ennél az alkotás kötet-
lensége, az elõzetes elképzelésektõl eltérõ leletek elemzése.
Romhányi pályáján nem egyszer fordultak elõ Koch Róbert
felfedezésének véletlenjét idézõ események. Maga is több-
ször említette, hogy több megfigyelése technikai hiba, vegy-
szercsere, eltérõ hõmérséklet miatt furcsa eredmény értéke-
lésébõl indult ki. Ilyesmi mindenkivel elõfordulhat, de a leg-
többen mérgesen kidobják a nem várt, az eredeti elképzelés-
be nem illõ, „hibás” adatokat. Romhányi szinte örült a „fur-
csaságoknak”, amelyeket azután tudományos alapossággal
tisztázott, vagy egy más témából vett merész asszociációval
magyarázva hasznosított. Ezt másokhoz hasonlóan idõs éve-
iben maga is hajlamos volt a magyarra nem fordítható

A kutatás öröme Romhányi György munkásságában
(Elhangzott a XXXIII. Egyetemi Orvosnapok tudományos délelõttjén 2001. október 6-án)
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serendipity-nek tulajdonítani, de az elnevezéstõl függetlenül,
érzésem szerint a lényeg a kutatás szabadságában, az elmé-
lyült irodalmi és metodikai ismereteken alapuló szárnyaló
fantáziában, „a fele játék” szemléletében rejlik.

Ez Romhányi tudományos munkásságának nagyon erõs,
mondhatni veleszületett vonása. Eredményeit, bátran mond-
hatjuk, felfedezéseit sokszor csak addig tartotta izgalmasnak
és örömtelinek, amíg meg nem születtek. A közlés már nem
volt az erõssége. A Hallama-féle interjúban ki is mondta:
„Mire való a tudomány? Hogy új dolgokat ismerjen meg,
vagy hogy szaporítsa a haszontalan papírtömeget?” Sokszor
élcelõdött az „izzadságszagú” kutatásokon, a még ki nem ér-
lelt, vagy kozmetikázott „tanokat” mindenáron közlõkön.
Szûk körben néha azt is hozzátette: „Neveket nem mondunk,
úgyis mindenki tudja, hogy X. Y.-ról van szó” – és itt persze
kimondta az illetõ nevét. Visszatérõ tréfás ötlete volt egy
olyan új folyóirat kiadása, amelyben csak a szerzõk nevét
kellene kinyomtatni. Ösztönösen tiltakozott a belsõ vagy
külsõ közlési kényszer ellen, csak a különbözõ megközelíté-
sekbõl, ismételten megerõsített eredményeirõl volt hajlandó
kéziratot készíteni, amit gyötrelemnek tartott, mert ez átme-
netileg egyetlen témára korlátozta gondolkodását és elvette
az idõt az újabb játéktól. Ez a szemlélet mindenképpen ro-
konszenves, de sokszor hátrányos volt saját maga és a mun-
katársak számára is; több igen jelentõs megfigyelése meg-

késve, vagy egyáltalán nem került a nyilvánosság elé, de az
is elõfordult, hogy egy-egy remek ötletével mások arattak si-
kereket. Az is igaz viszont, hogy az intézetébõl nem köny-
nyen publikált cikkek a késõbbiekben garantáltan hitelesnek,
reprodukálhatónak, idõtállónak bizonyultak. Híres szerény-
sége mellett erre büszke is volt. „Csak eredeti közleménye-
ket adtam ki a kezembõl. Amit leírtam, én azt ma is válla-
lom” – vallotta idõskori nyilatkozatában, és még hozzátette:
„Én a tudományt szabad emberként szolgáltam”.

Nem tudom, hogy Romhányi professzor hogyan találná
meg a helyét a kutatás szabadságát a mennyiségi szemlélet-
tel, impakt faktorokkal, citációs index-szel, egy-, sõt féléves
határidõs beszámolókkal, a nyilvánvalóan közkincsnek szá-
mító felismeréseket szabadalmakkal megnyomorító mai „tu-
dományos életben”. Félek, hogy sehogy. Egy vezetõnek, is-
kolateremtõnek persze mindig alkalmazkodni kell a körül-
ményekhez, de a kötöttségekkel szembeni ellenállásnak, a
tudomány szabad emberként való szolgálatának a szellemét
én Romhányi György egyik legfontosabb hagyatékának tar-
tom. Természetesen regeteg tanulságot meríthetünk a nagy-
szerû orvos és tanár példájából, de nagyon jó és hasznos len-
ne, ha a „Mestert” követve, a mai utódok arra is törekedné-
nek, hogy munkájukban a gyötrelem mellett naponta megta-
lálják a „fele játék” örömét.

Méhes Károly

Mestertanárok
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a tudományos diákköri
munkát támogató tevékenysége, kiemelkedõ témavezetõi és tudomány-
szervezõ munkájáért, a tudományos nemzedékváltás sikeréért a legtöbbet
tett oktatók és kutatók részére Mestertanár kitüntetést adományozott.
Egyetemünkrõl az OTDT a jubileumi Országos Tudományos Diákköri
Konferencia alkalmából dr. Ludány Andrea és dr. Szekeres Júlia egyetemi
tanárok részesültek Mestertanár kitüntetésben, amelyet 2001. november 6-
án a Magyar Tudományos Akadémián, a XXV. OTDK ünnepi záróülésén
vettek át. 
Gratulálunk!

Batthyány-Strattmann-díj
Október 26-án Budapesten dr. Süle Tamás, a
Baranya Megyei Kórház Tüdõgyógyintézeté-
nek osztályvezetõ fõorvosa, a Baranya Megyei
Orvosi Kamara etikai bizottságának elnöke ve-
hette át a Batthyány-Strattmann László-díjat,
amely az egészségügyi szakma legnagyobb elis-
merése. 
Gratulálunk!

Elismerés
A PTE ÁOK Kísérletes Sebészeti Intézete hosszú évek óta részt vesz a HuMSIRC szervezésében nyári szakmai gyakorlatra Pécsre kerülõ di-
ákok oktatásában. A manuális szakmák iránt érdeklõdõk a klinikai gyakorlat mellett nagyon örülnek, ha személyre szólóan lehetõséget kap-
nak arra, hogy gyakorolhassák kísérletes mûtõben in vitro és in vivo szövetekben a különbözõ sebészeti technikákat. Az intézet valamennyi
orvosa lelkesen és lelkiismeretesen végzi ezt az oktatómunkát és ezért nagyon jól esett, hogy erre visszajelzést kaptunk. Itt szeretném megkö-
szönni azokat a kedves szavakat, melyek a mellékelt levélben olvashatók.

Tisztelt Professzor Asszony!
A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete Pécsi Helyi Bizottságának (HuMSIRC) nevében szeretném a Kísérletes Sebészeti Intézet dol-
gozóinak a köszönetünket kifejezni, hogy július, augusztus és szeptember hónapban a cseregyakorlatra érkezett külföldi hallgatókat ok-
tatták! A hallgatók a visszajelzések alapján nagyon elégedetten, maradandó élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva mentek haza.
Az intézet dolgozóinak segítsége jelentõs mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a külföldi országok felé a csereszámunkat megtarthassuk,
illetve a jövõben azt növelhessük, s ezáltal egyetemünkrõl minél több hallgató utazhasson külföldre.

Köszönettel és tisztelettel:
Tóth Ildikó

külügyi elnökhelyettes
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Dr. Berde Károly Emlékérem
Simon Miklós professzornak, a Szegedi Tudományegyetem Bõr-
gyógyászati Klinikája korábbi igazgatójának javaslatára a
Szegedi Numizmatikai Társaság vitéz Berde Károly profesz-
szorról bronz emlékérmet készíttetett. Az érem elõlapján a
pécsi M. kir. Erzsébet Tudományegyetem Bõrgyógyászati
Klinikája korábbi igazgatójának (1931-1940) arcmása, hát-
lapján a Magyar Nép Dermatologiája (egyik könyvének cí-
me) felirat mellett stilizált hámszerkezet, valamint azon váro-
sok neve olvasható, ahol tevékenykedett: Szeged, Pécs, Kolozs-
vár, Budapest).
A bronz emlékérem Füz Veronika szobrászmûvész (6723 Szeged, Tölgy u. 4.) alkotása.

Dr. Schneider Imre egyetemi tanár
Bõrgyógyászati Klinika

Megemlékezés az 

1956-os forradalom 
és szabadságharc

45 éves évfordulóján

Október 22-én délután – a Jogtudomá-
nyi Karon rendezett hasonló megemlé-
kezést követõen – a Szigeti úti aulában
is ünnepség volt a ÁOK és az Egészség-
ügyi Fõiskolai Kar polgárai jelenlété-
ben az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére. Dr. Fischer Emil
dékán rövid bevezetõjét követõen dr.
Debreczeni László fõorvos emlékezett a
forradalom pécsi eseményeire, amely-
ben a medikusok élén õ maga fontos
szerepet játszott. Beszédében hangsú-
lyozta a pécsi történések lényeges ele-
meit, a diákmozgalom spotaneitását és
a november elejéig tartó megmozdulás
békés jellegét. Szenvedélyes és szemé-
lyes hangú visszaemlékezésében szólt a
több hallgatót ért megtorlásról, saját
sorsának alakulásáról. A megemlékezé-
sen, amelyen mintegy száz orvos-
egészségügyi volt és jelenlegi munka-
társ és diák vett részt, két megrázó ere-
jû szavalat hangzott el. Ezt követõen a
két egészégügyi kar vezetõi és a pécsi
eseményekben vezetõ szerepet játszó
Debreczeni László és Péter Károly dok-
torok az aulában lévõ 56-os emléktáblá-
nál koszorút helyeztek el.

Szelényi Z.

Az egészségügyi munkakört betöltõ
egyetemi dolgozókat a közelmúlt és vár-
hatón a közeljövõ törvény- és jogsza-
bályváltozásai nemcsak szervezetileg,
hanem egyénenként is érinti, illetve
érinteni fogja. Ez a munkahelyeken 
vissza-visszatérõ téma. 

A dékáni vezetés 2001. október 16-án
tartott tájékoztatója beleilleszkedett a jelen
dékáni vezetés hivatalba lépésekor vállalt
személyes tájékozatók sorába. A tanév ele-
jén és végén tartott dékáni (dékánhelyettesi)
értekezlet negyedik volt ebben a sorban. A
dékán Kari Tanácsban tartott összefoglaló-
jából a szakdolgozókat érintõ elemeket ki-
emelve részletes összefoglalót tartott. A dé-
káni beszámolót követõen hangsúlyozottan
az aktuális és a tervezett folyamatokról is
szó volt. Mint hallhattuk, sok a bizonytalan-
ság az egészségügy privatizációjáról szóló
törvénytervezet szerint választható klinikai
Kht. részletmûködésével kapcsolatban. Ke-
vés a konkrét információ, programok, intéz-
kedések a „központból”, az Eü. Minisztéri-
umból ez idáig nem érkeztek.

Mint az elõzõekben, most is volt mód
közvetlen kérdések feltevésére. A hallgató-
ság a közalkalmazotti státusz megszûnését
érintõ kérdéseket forszírozta. 

Szerencsésnek tekinthetõ a program
folytatása, mely részben választ adott ezek-
re a kérdésekre.

Az Állam- és Jogtudományi Kar dékán-
helyettese, dr. Berke Gyula rendkívül impo-

náló elõadásában mutatta be a munkajog
hatályos, kifejezetten az egészségügyre vo-
natkozó változásait. Mindannyian élveztük.
Ezúton is külön szeretnénk megköszönni
neki elõadását, és élve ígéretével – ha az
egészségügyi privatizációs törvényt elfo-
gadta a Parlament, igen rövid idõn belül is-
mét eljön, és konkretizálva a jogot, segíti az
eligazodást az érdeklõdõknek – elhívjuk.

Tóth Lászlóné fõosztályvezetõ az admi-
nisztrációban bekövetkezõ változásokhoz
jól kezelhetõ „mankót” adott. Remélem,
igen kevés elszámolási probléma lesz ennek
ismeretében. 

Jó hangulatú szakszervezeti és közalkal-
mazotti gyûlésnek is betudható volt szá-
momra e tájékoztató, mivel Illés József és
dr. Csere Tibor is, mint a jövõ alakításában
szerepet kapó reprezentatív szervezetek ve-
zetõi a jövõbeni Kht-s dolgozókat képvise-
lõ szerzõdõ félként is harcosságukról bizto-
sították a résztvevõket. 

A tájékoztatóra „minden érdeklõdõt”
meghívtam – néhány intézet vezetõje is el-
jött, de lehet hogy 13 órai kezdet a kliniku-
soknak túl korai volt. 

Sajnos a téma nem volt elintézhetõ a
számomra kívánatos 100 perces értekezleti
idõn belül, mert 16 óra után hangzott el a
zárszó.

Folytatása következik, melyre minden
érdeklõdõt várok.

Kovácsné Kelemen Judit

Beszámoló az egészségügyi intézményekre vonatkozó speciális 
munkaügyi szabályok változásával és a „Kórházprivatizációs” törvénytervezettel
kapcsolatos tájékoztatóról



Az ülésen jelen vannak: dr. Botz Lajos, Kálmán Sándorné, dr. Kocsis
Béla, Légner András, dr. Ludány Andrea, dr. Nagy Lajos, dr.
Szeberényi József, dr. Tima Lajos, dr. Wéber György.

Szavazati joggal rendelkezik 7 fõ.
A bizottság szavazatképes.

Napirendi pontok: 
1. Átvételi és visszavételi kérelmek
2. „Hallgatói juttatások szabályzat” módosítása
3. Gyakorlatos leckekönyv revíziójának megbeszélése
4. Bejelentések, javaslatok

1. Dr. Tima Lajos elõvezetésében a bizottság meghallgatja az át-

vételi és visszavételi kérelmet benyújtók névsorát, azokat egyenként
tárgyalja. A bizottság a kérelmeket egyhangúlag elfogadja.

2. A bizottság a hallgatók részére nyújtandó támogatásokról és az
általuk fizetendõ díjakról és térítésekrõl szóló szabályzat módosítását
tárgyalja. A26. § elhangzott módosítási javaslatai közül egyhangú el-
fogadásra kerülnek az alábbiak: „Aszociális támogatásokkal kapcso-
latos döntéseket – a döntés kihirdetését követõ 8 napon belül – a Ka-
ri Diákjóléti Bizottságnál lehet megfellebbezni; AKari Diákjóléti Bi-
zottság elnöke az Oktatási Bizottság elnöke, tagjai: a Hallgatói Ön-
kormányzat által a három szakról delegált egy-egy fõ hallgató és a
Tanulmányi Osztály vezetõje.”

3. A továbbiakban a Gyakorlati képzés leckekönyv végleges
bevezetésével kapcsolatban a Tvsz. 8. § 12. pontjának kiegészíté-
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A Sportbizottság október 27-én a
Mozgástani Intézetben tartott ülésén

négy napirendi pontot tárgyalt. A napirendi
pontok megvitatása elõtt örömmel vette tu-
domásul, hogy a dékán felkérésére dr. Mol-
nár Dénes és dr. Szeberényi József profesz-
szorok bekapcsolódtak a Sportbizottság
munkájába.

1. A sporttudomány helyzete az orvoskaron;
tudományos kutatómunka a Mozgástani In-
tézetben.

A sporttudomány fogalmának tisztázása
után a Sportbizottság megállapította, hogy
„kimondott” sporttudományos kutatások
csak a Mozgástani Intézetben folynak. A
sporttudomány „multidiszciplináris” jellegé-
bõl adódóan azonban több elméleti intézet-
ben és klinikán is végeznek a sporttal is kap-
csolatos kutatásokat. Emellett az orvoskar
számos professzora és oktatója tartott elõ-
adásokat a PAB keretében szervezett sport-
tudományos üléseken. Felvetõdött az a kér-
dés, hogy elvárható-e a testnevelõ tanároktól
a tudományos kutatómunka. Ez a kérdés ön-
magában is sértõ, hiszen más diplomások
(orvosok, vegyészek, biológusok stb.) eseté-
ben „természetes elvárás” a tudományos ku-
tatómunka. Miért csak a testnevelõ tanár
lenne alkalmatlan a tudományos munkára?
Miként más diplomások, úgy a testnevelõ
tanárok esetében is lényeges különbség van
az egyes munkahelyek között. Nyilvánvaló-
an más kötelezettségei vannak az egyetemi
intézetben dolgozó testnevelõ tanárnak pél-
dául egy általános iskolában tanító testneve-
lõ tanárhoz képest. A Mozgástani Intézetben
mindegyik testnevelõ tanár végez tudomá-
nyos kutatómunkát, sõt hárman pályázatot
nyert kutatási témák témavezetõi. A Sportbi-

zottság megvitatta a sporttudományos kuta-
tásokkal kapcsolatos szakmai, szervezeti és
erkölcsi kérdéseket is.

2. A „Sportorvostan” kreditpontos kurzus
tapasztalatai.

A kérdéskör megvitatásához jó alapot
szolgáltatott a kormány 154/2001. (IX. 5.)
rendelete a sportorvoslás szabályairól és a
sportegészségügyi hálózatról. A bizottság
tagjai megismerték dr. Ángyán Lajos: A
sportorvoslás szakmai és társadalmi presztí-
zse címû, a Sportorvosi Szemlében megje-
lent dolgozatát is. Jelentõs szakadék van a
sportorvoslás jogszabályban is elõírt szak-
mai kötelezettségei és mindennapos gyakor-
lata között. Az orvoskarnak is kötelessége,
hogy lehetõségeihez mérten segítse a sport-
orvoslás szakmai színvonalának a növelését.
Ezt a célt szolgálja a meghirdetett Sportorvos-
tan kreditpontos kurzus is. Figyelmet érdemel
az a tény, hogy az angol nyelvû képzésben ré-
szesülõ hallgatók nagyobb számban vettek
részt a kurzuson, mint a magyarok.

3. Az orvoskar sportkapcsolatai: saját egyete-
münkön belül, más egyetemekkel és a Magyar
Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetséggel.

A Sportbizottság szomorúan állapította
meg, hogy az egyetemi integráció, s fõként a
pénzbeli támogatások megvonása következ-
tében gyakorlatilag megszûntek a korábban
élénk egyetemek közötti sportkapcsolatok.
Az idén még sikerült megrendeznünk a
„Medikus Kupát”, de sokatmondó, hogy

egyedül a saját egyetemünk rektora nem tá-
mogatott bennünket. A még meglévõ, szór-
ványos sportkapcsolatok nagy erõfeszíté-
sekkel tarthatók fenn. A Mozgástani Intézet
jó kapcsolatban van a Magyar Egyetemi és
Fõiskolai Sportszövetség vezetõivel. A hiva-
talos kapcsolatok azonban egyetemi szintû-
ek, vagyis az országos versenyeken az egye-
tem, s nem az egyes karok csapatai vehetnek
részt. Saját egyetemünkön belül a többi kar-
ral szerény kapcsolataink vannak, pedig
hasznos és kívánatos lenne a sportkapcsola-
tok fejlesztése. Ennek érdekében úgy döntött
a bizottság, hogy a következõ ülésére tiszte-
lettel meghívja dr. Vass Miklós rektorhe-
lyettes urat.

Hosszas vita alakult ki a Medikus Sport-
kör mûködtetésérõl. A vita nagyrészt arról
folyt, hogy a Mozgástani Intézet feladata-e a
Medikus Sportkör mûködtetése. Jóllehet a
bizottság több tagja is minden felelõsséget a
Mozgástani Intézetre igyekezett hárítani, de
az intézet igazgatója több szempontból sem
tartja elfogadhatónak ezt az „elvárást”. Le-
szögezte, hogy az intézet természetesen
minden szakmai segítséget megad a Medi-
kus Sportkörrel kötött szerzõdés alapján.
Nem vállalhatja azonban a menedzseri fel-
adatokat. A hallgatók minden más öntevé-
keny szervezõdését (kulturális, tudományos
stb.) maguk a hallgatók szervezik és vezetik,
s nincs semmiféle speciális ok arra, hogy ép-
pen a sport területén becsüljük le a hallgatók
menedzseri képességeit. A Mozgástani Inté-
zet alapvetõ feladatai közé a hallgatók meg-

AKari Oktatási Bizottság 2001. szeptember

Tájékoztató a Sportbizottság    



sét, illetve annak módosítását tárgyalja a bizottság.
A módosításokat a bizottság egyhangú igen szava-
zattal elfogadta és a javaslatot jóváhagyásra a Ka-
ri Tanács elé terjeszti.

4. A következõkben dr. Nagy Lajos a bizottság
elé tárja dr. Benke József kérését, melyben „Az arab
orvoslás története” címmel megjelentetni kívánt
jegyzetének a hivatalos egyetemi tankönyvek közé
való bevételét kéri. A bizottság – miután nem ren-
delkezik önálló anyagi kerettel – megállapítja, hogy
nem kompetens a döntést illetõen.

Dr. Nagy Lajos
az Oktatási Bizottság elnöke
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10-i ülése ATovábbképzõ Központ tájékoztatója
Október (fogorvosok esetén szeptember) elsején indult a frissen végzett orvo-
sok szakorvosképzése. Az idén felavatott 142 általános orvos és 21 fogorvos
közül 107 általános orvos, illetve 14 fogorvos lépett be a szakorvosképzési
rendszerbe karunk Továbbképzõ Központjában. Az általános orvosok szakmák
szerinti megoszlása a következõ:

Aneszteziológia és intenzív terápia 10
Belgyógyászat 19
Bo rgyógyászat 3
Csecsemo  és gyermekgyógyászat 13
Fül-orr-gégegyógyászat 4
Háziorvostan 12
Geriátria 2
Infektológia 1
Megelo zo  orvostan és népegészségtan 6
Neurológia 5
Ortopédia 1
Orvosi laboratóriumi diagnosztika 1
Patológia 5
Pszichiátria 2
Pulmonológia 2
Radiológia 2
Reumatológia 2
Sebészet 5
Szemészet 3
Szülészet-no gyógyászat 3
Traumatológia 4
Urológia 2

Dr. Biró Gábor

felelõ színvonalú testnevelése tartozik. Abizottság
abbahagyta, de nem zárta le a vitát.

4. Bejelentések és javaslatok.

A bizottság tagjai rendezvényekrõl tájékoztat-
ták egymást. Végül a bizottság elnöke javaslatokat
kért a jövõ évi üléstervhez.

Dr. Ángyán Lajos egyetemi tanár
a Sportbizottság elnöke

   ülésérõl

Feladatellátási keretszerzõdés
6. §

(1) Az egészségügyi közszolgáltatásokról gondoskodó szerv a
tulajdonában álló egészségügyi szolgáltatóval feladatellátási
keretszerzõdést köt.
(2) A feladatellátási keretszerzõdés tételesen tartalmazza a
közszolgáltató által ellátandó feladatokat, a területi ellátási
kötelezettség pontos megjelölését, valalmint a feladatellátás
színvonalának mérésére alkalmas mutatókat.
(3) A feladatellátási keretszerzõdés rögzíti az egészségügyi
közszolgáltatásokról gondoskodó szerv kötelezettségeit a fenntar-
tás, illetve a rendes és rendkívüli felújítások vonatkozásában,
továbbá rendelkezik a gép- és mûszerállományra, valamint az
egyéb állóeszközökre nézve a fenntartás, felújítás és pótlás
kötelezettségérõl.

Klinikai központ
12. §

(1) Az egyetem döntése alapján az egyazon
egyetemhez tartozó klinikák egyetemi klinikai
központot (a továbbiakban: klinikai központ)
alkothatnak. Klinikai központ csak közhasz-
nú társasági formában mûködhet.
(2) Klinikai központ mûködtetése esetén abban az egyetemnek
legalább többségi tulajdonnal kell rendelkeznie. Az egyetemen
kívül tulajdoni hányadot – az egyetem döntésétõl függõen – csak a
klinikai központ betegellátó tevékenységében érdekelt helyi
önkormányzat, minisztérium, valamint az egyetemi klinika
betegellátó tevékenységében résztvevõ munkavállaló szerezhet.
(3) Az egyetem a klinikai központtal a 6. § szerinti feladatellátási
keretszerzõdést köt. Ebben a 6. §-ban elõírt megállapodási
elemeket az egyes egyetemi klinikákra lebontva is meg kell
határozni, továbbá – a 6. §-ban foglaltakon túlmenõen – meg kell
állapodni a klinikai központ, illetve az azt alkotó egyetemi klinikák
oktatási tevékenységével kapcsolatos kérdésekrõl is.

KhtKht
AMIT TUDNUNK KELL...AMIT TUDNUNK KELL...
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A Gyermekklinika 1924 óta
mûködik a volt Julianum
Egyesület tanoncnevelõ in-

ternátusának épületében, mely mind épí-
tészeti struktúrájában, mind pedig épü-
letgépészetileg elavult. A felújítások nem
voltak tovább halaszthatók.

A rekonstrukciós munkák elsõ, kisebb
lépcsõje, a Csecsemõ- és Gyermekin-ten-
zív Osztály felújítása befejezõdött és az
osztály már szeptember 20-a óta meg-
újult állapotban, új mûszerekkel felsze-
relve várja az ellátásra szorultakat. A fel-
újítási munkák, építészeti, épületgépésze-
ti és orvostechnológiai modernizációt je-
lentettek, mintegy 9 millió forint érték-
ben. Ehhez társult egy 16 milliós mûszer-
csomag (respirátor, monitorok, vérmele-
gítõ és infúziós pumpák). A beruházás,
mely egészségügyi és oktatási minisztéri-
umi forrásokból valósult meg, megterem-
tette a Regionális Csecsemõ- és Gyer-
mekintenzív Osztály számára elõírt, a kor
színvonalának megfelelõ feltételeket. Az
átalakítás ideje alatt az osztály a szomszé-
dos Perinatalis Intenzív Centrum két kór-
termében mûködött. A nõvérek és orvo-
sok áldozatos munkájának köszönhetõen
sem a költözködés, sem az építési mun-
kálatok ideje alatt a betegellátás egyetlen
napra sem szünetelt és a szokott betegel-
látási színvonalat sikerült biztosítani.

A beruházás gyors és szakszerû lebonyo-
lításáért ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a PTE Gazdasági Igazgatóság
Egészségügyi Üzemeltetési Osztály dol-
gozóinak. 

Október utolsó napjaiban kezdõ-
dött az ambulancia felújítása és
az új gyermek sürgõsségi osz-

tály kialakítása. Az átalakítás mintegy
900 m2 területet érint, ahol az építkezés
ideje alatt gyógyító munka nem folytat-
ható, ezért osztály-összevonások és az

ambulancia új helyre költöztetése vált
szükségessé. Ezen utóbbi beruházás 140
millió forint nagyságrendû, melyet az
Egészségügyi Minisztérium „Sürgõsségi
Betegellátási Osztályok Létrehozására”

címû pályázata, valamint az egyetem
hozzájárulása tett lehetõvé. Átadás 2002.
február végén várható.

Dr. Molnár Dénes
egyetemi tanár

Új szolgáltatások az interneten: Az alábbi információk az egyetem polgárai és a
könyvtár használói számára nem ismeretlenek, de ezúton is szeretnénk felhívni a
figyelmet néhány elektronikusan elérhetõ újdonságra.

Az Oktatási Minisztérium jóvoltából új adatbázisokat érhet el minden egyetemi
hálózatot használó oktató és hallgató.

A Web of Science, a Science Citation Index elektronikus változata, a következõ
címen érhetõ el: http://www.om.hu/eisz. Itt történik a regisztráció, és a jelszó kérése
(egyéni regisztráció szükséges!). A bejelentkezésekrõl, és a használatról statisztika
készül, és a kihasználtság mértékétõl függ a jövõ évi elõfizetés. Ezért fontos, hogy
mindenki ismerje ezt a lehetõséget, és éljen is vele. Minderrõl a PTE Könyvtárának
fõigazgatója írásos tájékoztatót küldött minden egység vezetõjének.

Science Direct az Elsevier kiadó adatbázisszolgáltatása.1350 folyóirat, 10 000
teljes szövegû cikk hozzáférhetõ 4 évre visszamenõleg, ami kiegészül 100, más kiadó
által kiadott folyóirattal.

Az elérés a Web of Science-ével azonos úton történik.
Érdemes ellátogatni a következõ web-lapra is:
BioMedNet reviews http://reviews.bmn.com
Tartalmazza a Current Opinion Trends folyóiratokat, hozzáférést biztosít 14 000

review-hoz. Az egyetem által elõfizetett folyóiratok egy részéhez a kiadók ingyenes
online hozzáférést biztosítanak. Ezek listája a Minerva Ügynökség honlapján talál-
ható a következõ helyen: www.minerva.at

MEOS menüpont kiválasztása után a Subscriptions-re kattintva megtekinthetjük
azokat a folyóiratokat, amelyekhez elektronikus hozzáférést nyújt a kiadó.
Ugyanakkor ezúton szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a szolgáltatás nem
fizetett szolgáltatás, a kiadók üzletpolitikájának függvénye, hogy mely folyóiratokat
mennyi ideig szolgáltatnak ilyen formában. A konkrét cikk kiválasztása után a full-
text, illetve PDF forma letölthetõ. Néhány esetben IP szám alapján password nélkül,
máskor password-höz kötött ez a funkció.

A könyvtár egyéb helyben használható szolgáltatásai:
Current Contents with Abstract 3 szekciója  (hetente aktualizált mágneslemezen

)(Life Sciences, Clinical Medicine, Physical Chemical Earth Sciences) a folyóira-
tolvasóban használható. Anatómiai, szövettani, radiológiai és egyéb CD-inket elsõ-
sorban hallgatóinknak ajánljuk. Róluk a könyvtár elektronikus katalógusából
tájékozódhat mindenki. http://navaho.pote.hu 

(Információért forduljon az OEC Könyvtárhoz tel: 1128, 1549 vagy a következõ
e-mail címen: somoskovi.istvanne@aok.pte.hu )

Somoskövi Istvánné
PTE OEC Könyvtára

Új HPLC rendszer a klinikai laboratóriumban. A Magyar Diabetes Társaság és a Novo Nordisk által meghirdetett mûszer-
pályázat bíráló bizottsága a pályázatok közül a pécsi gyermekklinika beadványát ítélte a legjobbnak. Ennek eredményeként
a klinika laboratóriumába új HPLC rendszer kerül.

Átalakítások a Gyermekklinikán

Az Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum 
Könyvtárának tájékoztatója
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Beköszöntõ
Tisztelt Családorvos Kollégák!

Tájékoztatom Önöket, hogy Pécsett 2001 áprilisában létrejött a Családorvos Kutatók Országos Szervezete (CSAKOSZ), melynek
hivatalos bejegyzése megtörtént.
Tisztelettel hívjuk azon családorvosokat, rezidenseket és orvostanhallgatókat az új szervezetbe, akik érdeklõdnek a családorvosi gya-
korlattal kapcsolatos kutató munka iránt. Meggyõzõdésünk, hogy az igényesen megszervezett, lebonyolított, kiértékelt és bemutatott
kutatási tevékenység hozzájárul a betegellátás színvonalának, valamint a családorvosi munka presztízsének emeléséhez. A tagok egy-
részt módszertani kérdésekben fejleszthetik ismereteiket, másrészt csatlakozhatnak konkrét kutatási programokhoz és pályázatokhoz.

Aszervezet célja és tevékenysége
1. Az eü. alapellátás területén végzett kutatási tevékenység szakmai, módszertani színvonalának továbbfejlesztése, különös tekin-

tettel az alábbiakra: Good Clinical Practice (GCP) követelményei, vizsgálati programok tervezése, a vizsgálatok kivitelezése, sta-
tisztikai kiértékelése, elõadása és publikálása. Szakmai együttmûködések, multicentrikus vizsgálatok stb.

2. Családorvosi kutatási programok szervezése, különös tekintettel a népegészségügyi feladatokra, epidemiológiai vizsgálatok,
kockázati tényezõk elemzése, prevenció, idült betegségek ellátása és gondozása, közösségi medicina, terápiás összehasonlító
vizsgálatok, gyógyszer mellékhatások és interakciók, költség-haszon elemzések, életminõség vizsgálatok, az orvos-beteg kap-
csolat kérdései, praxis-vezetés körülményeinek elemzése, munkaerõhelyzet, minõségbiztosítás, oktatás-kutatás.

3. Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolataink továbbfejlesztése és újak kialakítása (közös kutatási programok, tapasztalatcsere).
4 A kutatási eredmények szakmai összejöveteleinken történõ bemutatása, megvitatása, közremûködés azok publikálásában.
5. Az érdeklõdési területen belül képzés és továbbképzés szervezése.

Aszervezet székhelye
7624 Pécs, Ifjúság útja 13. Tel.: (72) 536-383, Fax: (72) 536-384, E-mail: nagyl@clinics.pote.hu. (Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Csa-
ládorvostani Intézet)

Ideiglenes vezetõség: Elnök: dr. Nagy Lajos
Titkárok: dr. Rinfel József és dr. Szabó János
Tagok: dr. Arnold Csaba, dr. Balogh Sándor, dr. Dobay Csilla, dr. Hajnal Ferenc, dr. Ilyés István, dr. Kozma

Anna, dr. Pénzes János, dr. Riesz Tamás, dr. Simay Attila, dr. Udvarhelyi Ágnes, dr. Végh Mária

Munkamódszer
A CSAKOSZ Szervezeti és Mûködési Szabályzat (SZMSZ) alapján tevékenykedik, mely a vezetõség és a tagok jóváhagyásával jött
létre. Vezetõség: 3 évenként választott, tagsági viszony: teljes jogú, pártoló tag, tiszteletbeli tag.
Évente 2 szakmai kongresszus, egyik összejövetel a MÁOTE Vándorgyûlése keretében.
Partner és független – de nem kizárólagos jogkörû – támogató a GlaxoSmithKline (GSK)

ACSAKOSZ I. KONFERENCIÁJA
Idõpont: 2002. március 8-9., Helyszín: Pécs

Elõzetes program
1. Az SZMSZ megvitatása, vezetõségválasztás
2. Fõtéma: „A népegészségügy kiemelt feladatai az új évezred küszöbén”

Témák: Kardiovaszkuláris kockázati tényezõk, prevenció; Daganatos betegségek megelõzése, szûrési
programok; Környezeti ártalmak népegészségügyi vonatkozásai; Légúti megbetegedések; Do-
hányzás elleni küzdelem; Aszeszesital és drogfogyasztás visszaszorítása; Egészségnevelés, beteg-
oktatás; Racionális gyógyszeres kezelés; Morális dilemmák és elvárások az alapellátásban.

3. A családorvosi kutatás módszertana: Interaktív mûhelymunka
A klinikai vizsgálatok módszertani alapjai a családorvoslásban; A vizsgálatok értékelése, elõadása és pub-
likálása; A hipertónia-kezelés és gondozás módszertani kérdései.

Tisztelt Kollégánk! Közös munkára, együttgondolkodásra hívjuk. Reméljük felkeltettük érdeklõdését az új szervezet iránt. Kérjük je-
lentkezzen a mellékelt Belépési Nyilatkozat felhasználásával (www.aok.pte.hu/csaladorvostan/csakosz) vagy www.webdoki.hu/csakosz
Pécs, 2001. szeptember 1.

Dr. Nagy Lajos
intézetvezetõ egyetemi tanár
PTE ÁOK, Családorvostani Intézet
és Betegfelvételi OsztályJELENTKEZÉSI LAP A TÚLOLDALON!
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(CSAKOSZ)

Fax:

Családorvos Kutatók Országos Szervezete

Belépési nyilatkozat-Nyilvántartási adatlap

Név:

Szakorvosi képesítés: 

Beosztás:

Ir.szám: Város/falu:
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Tudományos érdeklõdés:

SZEMÉLYI ADATO K
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munkahelyemre 

lakásomra

aláírás

7624 Pécs, Ifjúság útja 13. Telefon: (72) 536-383, Fax: (72) 536-384

A belépés dátuma:  

Prof. dr. Nagy Lajos, Pécsi Tudományegyetem ÁOK., Családorvostani Intézet  

E-mail: nagyl@clinics.pote.hu
 

Az adatlapot kérjük az alábbi címre visszaküldeni szíveskedjék:
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Az egyetemeink közötti megállapodás
alapján meglátogattam a Ljubljanai Egye-
temet azzal a céllal, hogy együttmûködési
lehetõségeket keressek a Mozgástani Inté-
zet számára. Vendéglátóim kitûnõ progra-
mot állítottak össze. Szállodai elhelyezé-
sem, s általában a látogatás megszervezése
nemcsak az elmélyült szakmai eszmecse-
rékre adott lehetõséget, hanem arra is,
hogy megtekinthessem Szlovénia csodála-
tosan szép természeti tájait. A program tar-
talmi részét illetõen egymás után értek a
kellemes meglepetések.

A Ljubljanai Egyetem Európa nagy
egyetemei közé tartozik. Összesen 50 000
hallgatója, 1800 oktatója, 20 egyetemi, 4 fõ-
iskolai kara és 3 akadémiája (zenemûvésze-
ti, színház- és filmmûvészeti, valamint kép-
zõmûvészeti) van. Az egyetemtõl szerveze-
tileg független kutatóintézetek is segítik a
szakemberképzést és a tudományos kutató-
munkát. Természetesen a Ljubljanai Egye-
tem is integrált egyetem. Érdemes azonban
szó szerint idéznem az egyetem rektorának,

gondolatát az egyetemi integrációról: 
„…Academic freedom and autonomy

cannot be seriously threatened by external
interference if the university is internally
strong. If scholars, teachers, and students
feel free to pursue their scholarly activi-
ties, the university can easily resist exter-
nal pressure.

While institutional strength implies
integration, it does not imply bureaucratic
centralisation. Indeed, integration means
that the university is creating opportunities
for its various schools, fostering a credit sys-
tem, promoting the active role of students,
providing for international links, and assist-
ing its members when they face problems,
while at the same time maintaining the moti-
vation of the members for their own market
activities.”

Ez a rektori bölcsesség alapozza meg
azt az egyáltalán nem problémamentes, de
alkotó egyetemi légkört, ami valóban
egyetemmé teszi az „integrált egyetemet”.

Elsõként az 50 éve alapított Rehabili-
tációs Intézet vendége voltam. Az intézet
200 ágyon, a járóbeteg formában végzett
rehabilitációs programmal együtt évente
mintegy 10 000 beteggel foglalkozik. Eb-
ben az intézetben mozgásszervi rehabilitá-
ciót végeznek a célfeladatokra szervezett
munkacsoportok. A 15 munkacsoport

mindegyikét szakorvos vezeti, s az orvo-
sok mellett gyógytornászok, pszichológu-
sok, ápolónõk és más szakemberek alkot-
ják a munkacsoportot.

Az intézet munkatársainak tartott elõ-
adásom és konzultáció után végiglátogat-
tam az egész intézetet. Imponáló volt, hogy
itt minden a beteg körül forog. Ragyogó
tisztaság van az egész intézetben. Az építé-
szeti megoldások és a belsõ berendezések a
kórtermektõl a kezelõkig a betegek lehetõ
legjobb kiszolgálására hivatottak. Szívet
melengetõ az egész személyzet együttérzõ
és segítõkész viselkedése. Jól mutatja a be-
tegekkel való kapcsolatot az is, hogy mi-
közben a csoportvezetõ orvos ismertette az
adott teremben folyó kezeléseket, az egyik
autóbalesetes beteg „magától értetõdõen”
kapcsolódott be a beszélgetésünkbe.

Kutatásaik négy fõ területen folynak:
1. Rehabilitációs technológia, külö-

nös tekintettel az orvosi elektro-
nikára.

2. Az idegrendszeri károsodások-
kal (agyvérzés, sclerosis multip-
lex stb.) kapcsolatos neurobioló-
giai kutatások.

3. Funkcionális diagnosztika
(EMG, EEG stb.).

4. A mozgássérültek életminõsége
(pl. a beszédzavarok javítása).

Az intézet sokrétû oktatást végez. Az
orvostanhallgatóknak az ötödik évfolya-
mon oktatják a „Mozgástan és rehabilitá-
ció” címû tárgyat. Magam is meggyõzõd-
hettem a hallgatók érdeklõdésérõl akkor,
amikor Marinźek professzor felkérésére
elõadást tartottam nekik a mozgástan alap-
elveirõl. Tulajdonképpen szégyen, hogy

nemcsak a sokaknak példakép Amerikai
Egyesült Államok jár elõttünk, de a szom-
szédos kis Szlovéniában is fontosnak tar-
ják a mozgástan és a rehabilitáció oktatását
az orvostanhallgatóknak, mi pedig még
mindig csak azon rágódunk, hogy egyálta-
lán lehet-e ilyen tantárgyat bevezetni a ma-
gyar orvosképzésbe.

ment of Automation, Biocybernetics and
Robotics” osztály meglátogatásakor meg-
tapasztalhattam, hogy mit jelent az ipar, az
alkalmazott kutatás és az alapkutatás szo-
ros kapcsolata egy intézeten belül. Az inté-
zet maga is gyárt kisebb célmûszereket (pl.
izomingerlõket paresises betegek számá-
ra). Ottlétemkor sícipõket teszteltek a ci-
põgyár megrendelésére. Egyidejûleg ta-
nulmányozzák a síelés közben fellépõ vib-
ráció térdet és gerincet károsító hatásait.
Különbözõ célrobotokat terveznek. Alap-
kutatásként a mozgások optimalizálásával

és a környezeti tényezõk (hõmérséklet,
oxigéntenzió, gravitáció) élettani hatásai-
val foglalkoznak.

Igen kellemes és hasznos volt a Testne-
velési Karon tett látogatásom. Megnyerõ
volt a dékán szerény, tárgyszerû ismertetõ-
je és együttmûködési készsége. Pedig van
mivel dicsekednie. A közelmúltban fejez-
ték be például az uszodájuk építését. Ez az
uszoda elsõsorban az oktatás és a tudomá-
nyos kutatómunka céljára épült, tehát fe-
lülrõl, oldalról és alulról is tanulmányoz-
ható az úszók mozgása. Szerény, de alkal-
mas eszközeik vannak az úszás kinemati-
kai és kinetikai elemzésére. Nagyon tet-
szett, hogy a sokrétû oktatás megfelelõ ter-
mészettudományos alapokra épül. Változó
színvonalú mûszerezettséggel ugyan, de

Látogatás a Ljubljanai Egyetemen

Az Orvoskar központi épülete
(Az Orvoskarnak 1368 hallgatója volt 

az 1999/2000. tanévben.) 

Paresises beteg kezelése 
a Rehabilitációs Intézetben

A Josef Stefan intézetben a „Depart-

dr. Jose Mencinger professzornak néhány



jelentõs tudományos kutatásokat végeznek
a sportélettani, biomechanikai és kinezi-
ológiai laboratóriumokban. Meglepõ volt
számomra, hogy milyen magas színvona-
lon oktatják az informatikai és statisztikai
ismereteket. Vizsgálataikkal nagyban segí-
tik az élsportolók felkészülését.

Végül a Kardiológiai Rehabilitációs
Osztályt látogattam meg. A mi intézetünk-

höz hasonlóan õk is járóbeteg rehabilitáci-
ót végeznek. Szerény, de azért a miénkénél
jóval gazdagabb mûszerezettséggel jelen-
tõs betegforgalmat bonyolítanak le. Oly-
annyira a beteg érdekli õket, hogy komo-
lyabb tudományos kutatásokat nem végez-
nek. Miután igen nagy, ha nem a legna-
gyobb gondot  betegeik lelki problémái je-
lentik, úgynevezett koronária klubokban is
foglalkoznak velük.

Természetesen mindenütt szóba került
a pénz, a támogatások forrása és aránya.
Nekik is vannak gondjaik, de senki sem
panaszkodott úgy, ahogy ez nálunk általá-
ban szokás.

Búcsúzóul az orvoskar oktatási dékán-
helyettese látott vendégül ebédre. Az or-
vosképzés elvi és gyakorlati kérdései sok
vonatkozásban azonosak. Õk már egy éve
kreditrendszerben oktatnak. A külügyi tit-
kár szerint azonban a kreditrendszert job-
ban erõltetik az Európai Unió tagjelölt or-
szágaiban, mint a már tag országokban.

Befejezésül azt mondhatom, hogy
hasznos volt ez a látogatás, sokat tanultam
a vendéglátóimtól. A jövõ év tavaszán vi-
szonozzák a látogatásomat, s akkor min-
den bizonnyal több konkrét együttmûkö-
désben is megállapodhatunk. Megerõsö-
dött az a korábbi véleményem, hogy bár
„vigyázó szemeinket” a távoli országokra
vetjük, azért hasznos és kívánatos megis-
merni a szomszédainkat is.

Dr. Ángyán Lajos
egyetemi tanár
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A vállízület mechanikai modellje 

Az Európai Uniós normáknak megfele-
lõ egészségügyi ellátás megteremtéséért
igen sok kérdésre kell még a megfelelõ
választ megtalálni. A Semmelweis
Egyetem ennek érdekében a TEMPUS
Phare program lehetõségeit kihasznál-
va létrehozta a „Mintakórház Magyar-
országon” címû projektet, ami az Euró-
pai Bizottság támogatásával 1999 no-
vemberében indult. Egy olyan holland,
svéd, angol és magyar kórházi tapaszta-
latokat összegzõ konferenciasorozatról
van szó, ami a hazai egészségügy prob-
lémakörét, megválaszolásra váró kér-
déseit gyûjtötte össze, majd – hazai és
külföldi elõadók segítségével – igyeke-
zett ezekre megfelelõ választ adni. A tá-
mogatásnak köszönhetõen a rendezvé-
nyeken a részvétel ingyenes volt!

A konferenciasorozatnak egyik eleme volt
a szeptember 14-én „Kórházi folyamatok a
gyógyítás és a költséghatékonyság szolgá-
latában” címmel megtartott elõadássorozat
a Semmelweis Egyetem Egészségügyi
Menedzserképzõ Központjában.

Az elõadók (hazai pénzügyi szakem-
ber, uniós tapasztalatokkal rendelkezõ an-
gol és belga kórházi vezetõ) tudása, felké-
szültsége garancia volt, hogy magas szín-
vonalú és tartalmas elõadásoknak nézünk
elébe.

A hallgatóság várakozásaira hideg zu-
hanyként zúdult Forgách Péter, a Magyar
Államkincstár Kincstári Biztosi Iroda ve-
zetõjének közel egyórás elõadása a kórhá-
zak mûködésének tapasztalatairól. Meg-
tudhattuk belõle a kincstári iroda mûködé-
sének lényegét, azt a tényt, hogy az Euró-
pai Unió gyakorlatától egyelõre még
messze vagyunk (ez senkit nem lepett
meg), valamint azt, hogy a magyar egész-
ségügyben nincs alulfinanszírozás. Ezt a
mindenkibõl egyhangú felhördülést kivál-
tó véleményt saját tapasztalataival magya-
rázta. Mint elmondta, mindegyik egész-
ségügyi intézményben, ahol kincstári biz-
tosi minõségben járt, azonos tünetek vol-
tak felfedezhetõk. Nevezetesen a stratégiai
és a válságmenedzselés szinte teljes hiánya
a vezetés részérõl, ami megfelelõ anyagi
források mellett is válsághoz vezet. Meg-
gyõzõdésében az elõadás utáni hozzászó-
lások sem tudták megingatni.

A hallgatóság ezek után reménykedve
várta Nizam Mohammed, a Kingston
University egészségügyi és szociális tan-
széke munkatársának elõadását a gyógyító
folyamatok szervezésérõl és finanszírozá-
sáról a londoni St. George`s Hospital gya-
korlatában. Reménykedve abban, hogy
mást hall, mint eddig. Az elõadó szólt a
változtatások tervezésérõl, végrehajtásáról
és ellenõrzésérõl. Különös volt hallani,
hogy arrafelé törekednek arra: a vezetõk
lehetõleg „belsõ” szakemberek legyenek –
mármint olyanok, akiknek bevezetésként
nem kell egy kórház mûködését külön
megmagyarázni.

Jaques Scheres, a Maastricht-i egyete-
mi kórház „euroregionális koordinátora”
elõadásának „Egyensúly a gyógyítás és a
gazdaságosság között” címet adta. Itt
kezdtek el a témák sûrûsödni: a jó gazdál-
kodás (és nemcsak az egészségügyben) lé-
nyege, hogy lehetõleg minden számszerû-
síthetõ adat pontosan tervezett legyen. En-
nek érdekében az egyetemi kórház összes
osztályvezetõ fõorvosa novemberig írás-
ban köteles beadni az osztály következõ
évi tevékenységi tervét. Ebbõl egy, az
egész kórházra érvényes távlati kép alakul
ki. A tervezési munkában az egészségügyi
szakdolgozók is részt vesznek, az õ mun-
kájukat többek között külön internetes
honlapok (QualiWeb, QualiFlow) segítik.
Mint minden egészségügyi intézménynek,
a Maastricht-i egyetemi kórháznak is a leg-
fontosabb kérdései közé tartozik, hogy ho-
gyan szerezhetnek több pénzt? Szó volt
(vázlatosan) új gyógyítási irányzatokról,
az egészségügyi alapok fejlesztésérõl, új-
raelosztásról, valamint a bizonyítékokon
alapuló orvoslás (EBM) adta lehetõségek
kihasználásáról. 

A magyar füleknek különösen cseng,
de azon a vidéken (három ország 20 kilo-
méteren belül) már természetes, hogy az
„Eurorégió” nem csupán szlogen. Úgyne-
vezett „határokon átnyúló szolgáltatás” lé-
tezik az egészségügyben is, tehát Hollan-
dia, Belgium és Németország Meuse-
Rajna régiójában az egészségügyi közpon-
tok összedolgoznak a minél magasabb
szintû betegellátás, a várólisták csökkenté-
se végett. Az ezen a vidéken lakók speciá-
lis, mindhárom országra érvényes beteg-
biztosítással rendelkeznek. Az uniós sza-

Mintakórház Magyarországon
Tudományos konferencia a Semmelweis    



bad migráció természetesen nemcsak a be-
tegekre, hanem az egészségügyben dolgo-
zókra is vonatkozik.

Ezek után újra Nizam Mohammed elõ-
adása következett. Elõadása elsõ részében
a diagnosztikai és terápiás protokollok gya-
korlatáról szólt. Elmondta, hogy a kórház
betegellátási stratégiája a bizonyítékok
gyakorlatán alapul. Az összes eljárás
auditált. Mindenfajta eljárás a kórház úgy-
nevezett Szürke Könyvében szerepel, ami
a kórház összes szakembere számára hoz-
záférhetõ. Helyhiány miatt itt nem ismer-
tethetõen magyarázta a protokollok kivá-
lasztásának kritériumait, az audit folyama-
tát, valamint az ellenõrzést.

Az elõadás következõ részében az
egyre lelkesebben magyarázó szakember
az egészségügyi személyzet döntéshoza-
tali szerepérõl beszélt. Az ápolás gyakor-
latáról, vezetésérõl van szó, amit a fõnõ-
vér (Nurse Manager) irányít. A szakdol-
gozók szerepe a betegellátási gyakorlati
folyamatok fejlesztésében van, amit kü-
lönbözõ szempontok (politikai, gazdasá-
gi, ökológiai, technikai, szociális stb.) ha-
tároznak meg.

Összefoglalásként mit lehetne ide írni?
Amit a külföldi szakemberektõl hallottunk,
az valóban nagyon jó és eredményes – ott.
Pénzhiányt azonban csak pénzzel lehet le-
küzdeni. Úgyhogy a hallgatóság kicsit úgy
érezte magát, mint a szegény ember gyere-
ke karácsony elõtt, amikor orrát a játékbolt
kirakatüvegére nyomva bámulja a számára
elérhetetlen világot. Pénzt adni még a
kincstár sem tud, ezt éppen a kincstári iro-
da vezetõje fejtette ki a konferencia kezde-
tén. Ugyancsak õ jelentette ki, hogy az
egészségügyben van pénz, csak rosszul
használják fel. Mivel Forgách dr. valószí-
nûleg nem a saját személyes véleményét
fogalmazta meg, hanem a pénzügyi és
egészségügyi országos vezetés eddig is kö-
vetett álláspontját nyilvánította ki, ezért
már a fentebb említett kirakatnézéstõl is el-
ment a hallgatóság kedve. Ezek után min-
den hangzatos bejelentés ellenére csak ta-
lálgathatunk, mikor is lesz magyar
Eurorégió?

Molnár Béla
Egyetemi Gyógyszertár
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16. Soproni Ultrahang Napok
Ez év október 12-14-én zajlott le a hajdanában Ultrahang Napok-ként kezdõdött éven-
ként ismétlõdõ szakmai rendezvény, mely lassan az ország legközkedveltebb radiológus-
találkozójává vált. Mára a technikailag jól átgondolt témakör kibõvült a legmodernebb
vizsgáló eljárásokkal is.

Az elsõ napon délelõtt hazai és külföldi ismert szakemberek tartottak átfogó ismerte-
tést különbözõ aktuális, izgalmas témákban. Pl.: Hogyan bánjunk az új UH technikák-
kal? Új dimenziók a radiológiai ultrahang-diagnosztikában; Ízületi UH diagnosztika; Kéz
és csukló UH vizsgálatok; Pajzsmirigy UH diagnosztika.

Délután onkológiai radiológiával kezdõdött az ülés. Nagy sikerû elõadást hallhattunk
a fej és nyak régióban történõ tumorterjedésrõl, ill. a posztoperatív és sugárkezelés utáni
emlõ mammográfiájáról. Komoly érdeklõdés kísérte Nagy Endre dr. (Szeged) és munka-
társainak uterus myoma katéteres embolizációjával foglalkozó eladását, mely szerint az
uterus megmenthetõ és a tünetek megszüntethetõk ezen elterjedt intervenciós radiológi-
ai módszerrel.

A következõ napon gyermekradiológiával kezdõdött a program. Nagyon ránk fért
egy kis tanulás a felnõtt vizsgálatok óriási száma mellett. Délután kardiológiai szekció in-
dult neves gráci vendég szereplésével (Prof. Rienmüller), aki az európai kardiovszkuláris
radiológia kimagasló alakja, tanítója, szervezõje és a magyar radiológusok igaz barátja.
Kardiológiai CT és MR vizsgálatokról beszélt.

Késõ délután szakmapolitikai program kezdõdött meglehetõs idõcsúszással, így nem
jutott a témakörre súlyának megfelelõ idõ. Egy, orvosi rendezvényeken teljesen szokat-
lan témájú elõadást hallottunk „Az emberi tõke értékelése az egészségügyben” címmel
(dr. Lakatos, Sopron). Ha jól meggondolom, elõadása anyagának konkrét, alkalmazott
adatokkal minden egészségügyi pályázat részeként szerepelnie kellene.

A vasárnap a klinikumé volt: esetismertetések hosszú sorát élvezhették a hallgatók.
Esténként magas színvonalú kulturális rendezvények vendégai voltunk. Sopron váro-

sának páratlanságáról még mi, pécsiek is õszinte elismeréssel nyilatkozunk. Hasonlókép-
pen a rendezésrõl, mely már hagyományosan dr. Baranyai Tibor tanár urat illeti. A prog-
ram összeállítása, a vendégek kiválasztása és fõleg az esti program (pl. a Schubert-
Chopin-Liszt zongoraest) kifinomult mûveltségre valló összeállítása fõhajtást érdemel.

Várjuk a jövõ évi változatot!
Dr. Horváth László egyetemi tanár

Radiológiai Klinika

Baranyai Orvos, 2001. szeptember

Semmelweis-napi ünnepség
Kamaránk idén a Pécs-Baranyai Orvosklubban tartotta a Semmelweis-napi ünnepsé-
get. A nyugdíjba vonult kollégák köszöntésén kívül, a „Baranya Megyei Orvosi Ka-
maráért” emlékplakettet is átadták. Az idei évben a BOK elnöksége dr. Dominó Évá-
nak és DR. KAJTÁR PÁLNAK ítéle a díjat.

Dr. Dominó Éva: háziorvos, a Komlói Városi Orvosi Kamara elnöke. Kamarai te-
vékenysége sokrétû. Mióta átvette az elnökséget, azóta a Komlói Városi Orvosi Kama-
rának állandó székhelye lett, mûködése szervezetté és tartalmassá vált. Az etikai bizott-
ság tagjaként hetedik éve rendkívül hasznos munkát végez, a gyakran elõforduló házi-
orvos vonatkozású problémák megítélésében nagy tapasztalata és gyakorlati érzéke ré-
vén szinte nélkülözhetetlen tagja a testületnek.

DR. KAJTÁR PÁL: egyetemi tanár, 1994 óta tagja az etikai bizottságnak. Egyi-
ke a PTE Általános Orvostudományi Kar azon kevés professzorának, aki komolyan ve-
szi vállalt feladatát a kamarában. A tárgyalásokon nemcsak aktív részvételével, célirá-
nyos kérdéseivel, de speciális onkológiai tudásával, írásos szakvéleményeivel is több
alkalommal segítette a testület igazságos döntéshozatalát. Az orvosi kamara munkájá-
ban való részvétele példamutató és példaértékû.

Ezúton is köszönjük a kollégáknak a Baranya Megyei Orvosi Kamaráért végzett ál-
dozatos, önzetlen munkájukat.



Ahaladás mozgatója a változás. Aváltozás
azonban nem feltétlenül jelent magasabb,
igényesebb színvonalat, amint azt napja-
ink közélete is nem egyszer példázza. A
haladással, a robbanásszerû fejlõdéssel
sajnos nemegyszer még örök érvényû er-
kölcsi értékeink is módosulnak, devalvá-
lódnak. Szerencsére a kivételek közé so-
rolhatók tárgyi, muzeális értékeink, me-
lyek az idõk során nem változtak, legfel-
jebb megsemmisültek. Kultúránknak ezen
mûvészeti, tudományos szempontból érté-
kes tárgyi emlékei ugyanakkor alapját ké-
pezik a haladás késõbbi, logikusan épülõ
szellemi hierarchiájának. Bár sok minden
változott az elmúlt 50 év során, de örök,
változatlan értékeink gyûjteményét napja-
inkban anyaguk szerint – növény, néprajz,
történelem, egészségügy stb. – múzeuma-
inkban (eredete a görög múzsa) õriztük és
tekinthetjük meg.

A szakgyûjteményeknek, múzeumok-
nak tudománytörténeti jelentõsége vitatha-

tatlan. Itt meggyõzõdhetünk elõdeink
problémamegoldó ötletgazdagságáról,
amit nem ritkán csak napjaink fejlett tech-
nikája emelt magasabb szintre. Az ötlet, az
eszköz mûködésének elve változatlan, a
haladást csak egy másik változásnak (pl.
elektronika) köszönhetjük. Ilyen szemüve-
gen át nézelõdve a csúcstechnikán felnövõ
mai nemzedék szerény tisztelettel elmél-
kedhet az emberöltõk elõtti szerény felté-
telek közt készült „primitív” eszközökön,
melyekkel alapvetõ felismerések szület-
tek. E szakmai gyûjtemények így nem
utolsó sorban gondolkoztatnak, oktatnak,
már akik fogékonyak erre. E gondolatok,
nem utolsó sorban patológus múltam ját-

szott szerepet abban, hogy a Magyar La-
boratóriumi Diagnosztikai Társaság
(MLDT) tagságának együttmûködésével
1972-ben megkezdtük a POTE Központi
Klinikai Kémiai Laboratóriumában (ma
Klinikai Kémiai Intézet) az orvosi laborató-
riumi eszközök és fõképp magyar nyelvû
klinikai laboratóriumi könyvek gyûjtését.

Sosem gondoltam arra, hogy errõl a
gyûjteményrõl a Hír-
mondó hasábjain hírt
adjak, megtettem ezt
az MLDT 2000-ben
megjelent Krónikájá-
ban. Kutas László ta-
nár úrnak a Hírmon-
dó 2001 áprilisi szá-
mában „Emlékezés
egy emlékszobára”
címmel megjelent be-
számolója mégis arra
indított, hogy hírt ad-
jak az olvasónak

szakmai gyûjtemé-
nyünkrõl. Rektorhe-
lyettesként közelrõl láthattam a fõállás-
ban nem muzeológus alapítók aktivitását
az emlékszoba feltételeinek, majd anya-
gának megszervezésében. Valóban a
semmibõl, hangyaszorgalommal gyûjtöt-
ték össze a képanyag mellett a tárlókban
elhelyezett régi készülékeket. Ki tudja, ha
nincs e gyûjtemény és nincs rendszervál-
tás, lenne-e ma a POTE jogutódján, a
PTE ÁOK-on Orvostörténeti Múzeum...
Örvendetes, hogy e gyûjtemény az orvos-
kari épületben maradt és nem került át a
Király utcai, ízlésesen felújított Vasvári
házban létesített Múzeumba. Megtekint-
ve, azt inkább képtárnak, arcképcsarnok-

nak nevezném, hisz az okleveleken kívül
alig található tárgyi emlék. Kár.

Nem értek egyet Kutas László vélemé-
nyével, amit cikkének utolsó elõtti bekez-
désében ír: „Számos, valójában ide (em-
lékszobába) kívánkozó régi mûszer és
egykor mindennapos használt eszköz...
tanszékek kis ‘házi múzeumainak’ féltve
õrzött tárgya.” A múzeumok korok, irány-
zatok, szakmák szerzõk/mûvészek szerint
rendszerezik anyagukat, hisz a látogatók
érdeklõdése eltérõ. A szakmúzeumok sem
ömlesztve mutatják be anyagukat, egymás
mellett a fizika, kémia, az orvoslás külön-
bözõ területeit, a gyógyszerészetet, amirõl
nemcsak a nagy európai, de a Semmel-

weis Orvostörténeti Múzeumban is meg-
gyõzõdhetünk. Szerény anyag birtokában
erre nincs lehetõség, amint ezt a csatolt
fénykép is mutatja, ahol a fizikus, kémikus
és morfológus eszköze egymás mellett lát-
ható. Ezért támogatom a „házi múzeumo-
kat”, melyek anyaga homogén, az intézet
szakmai profilját tükrözi, így szerintem ide
kívánkozik. 

A klinikai laboratóriumi eszközök és
laboratóriumi könyvek gyûjteménye a Kli-
nikai Kémiai Intézet fõ folyósójának két
oldalán található. A jobb oldali falon Vö-
rösmarty Mihály idézete fogadja a belépõt:
„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak ár-
nyék”. Utána a régi I. sz. Belklinika labo-
ratóriumában készült felvételeket találjuk,
köztük Jendrassik Lorándot munkatársai-
val és az utód Halász Mihályt. Majd a tár-
lók következnek. 

Csaknem valamennyi eszközt hét, fal-
ra szerelt kétszintû vitrinbe helyeztük el
(1., 2. kép). Csak a nagyméretû eszközök
állnak szabadon a vitrinek tetején vagy kü-
lön polcokon. A 143 orvosi laboratóriumi,
névtáblával ellátott eszköz nagyobb része
a századforduló és a húszas évek kémiai,
hematológiai, bakteriológiai készülékei,
részben az üvegtechnika remekei. Itt látha-
tók a vizeletanalitika elsõ, részben szemik-
vantitatív mérésénél alkalmazott eszközök
(Aufrecht, Esbach, Eichorn, laktoskop), a
vizelet glukóz mérõmûszerek (Lohnstein,
Einhorn), Duboscq Autenrieth-Koenigs-
berger koloriméter, a szubjektív és az elsõ
fényelektromos, a Zeiss lángfotométer,
spektroszkópok, elektroforézis készülék,
mérlegek dilutorok, laboratóriumi órák.
Valamennyit nem lehet felsorolni, meg
kell a helyszínen nézni. Megtalálhatók az
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Nem múzeum, nem emlékszoba, csak  



elsõ hemoglobin meghatározó, vérsejt-
számláló eszközök. Két további tárolóban
a 66 laboratóriumi diagnosztikai könyv
közt 36 magyar nyelvû.

Plexi búra alatt õrizzük Pándy Kálmán
fõorvos és Romhányi György professzor
mikroszkópját (3. kép), Jendrassik Loránd
úti mikroszkópját. 

A tárolókban helyeztük el az MLDT
által alapított Jendrassik, Pándy és
Udrányky-Jendrassik érmet és a Somogyi
plakettet.

A bal oldali falon a laboratóriumi diag-
nosztikában, a klinikai kémiai analitiká-
ban, valamint a laboratóriumi szakképesí-
tésben nagynevû, fõképp pécsi elõdeink
diplomái: Jendrassik Loránd MD,
Cholnoky László PhD, Martin János MD,
Lissák Kálmán MD, Zechmeister László
és Szász Gábor PhD oklevelei s fényképe-
ik láthatók. 

A gyûjtemény munkanapokon munka-
idõben belépõdíj kélkül a Klinikai Kémiai In-
tézetben megtekinthetõ. Létesítésében fõ helyi
támogatónk a POTE mûhelye volt (vitrinek).

Pénzügyi támogatást nem kértünk.
A gyûjteményt a Semmelweis Orvos-

történeti Múzeum 1994-ben „Klinikai la-
boratóriumi eszközök gyûjteménye” név
alatt védetté nyilvánította.

A megismerés mozgatója a kíváncsi-
ság. Ez ösztökélte a felfedezõket, kutató-
kat, de nem egyszer az ugyancsak szenve-
délyes gyûjtõket is, de semmiképp sem az
anyagiak motiválták õket. A vagyon leg-
feljebb esetenként biztosította a „szenve-
délyhez” a feltételeket. Úgy gondolom,
hogy az itt bemutatott gyûjtemény gazda-
gításában aktívan részt vevõ kollégákat is
a szakma múltja iránti tisztelet mellett a
„kíváncsiság” vezérelte, hogy azt megis-
merhessék. Bár e speciális gyûjtemény
nem vetélkedhet a bécsi Josephinum, vagy
a firenzei, ingelheimi orvostörténeti múze-
um anyagával, a maga nemében hazánk-
ban az egyedüli. Szerencsés lehet ezért a
pécsi orvoskar, hogy ilyen értéket õriz.

Jobst Kázmér
Klinikai Kémiai Intézet
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2001. november 19. – Tanulságos esetek fóruma

1. IVF-et követõ terhesség 22. hetében diagnosztizált magzati re-
keszsérv nyomon követése és kezelése (esetgazda: dr. Than Gá-
bor, PTE-OEC-ÁOK Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika);

2. Megasyndroma, vagy valami más? Egy kísértethistória elindul-
va az endoszkópiától és oda visszatérve (esetgazda: dr. Sala-
mon Ágnes, Tolna MÖK Gasztroenterológiai Osztály, Szek-
szárd);

3. Súlyos kardiális dekompenzáció (NYHA IV) stádiumában lévõ
beteg korszerû farmakológiai és nem-farmakológiai kezelése
(esetgazda: dr. Cziráki Attila, PTE-OEC-ÁOK Szívgyó-
gyászati Klinika).

2001. november 26. – Felkért elõadások

1. Dr. Lénárd László (PTE-OEC-ÁOK Élettani Intézet): A táplá-
lékfelvétel és a testsúly központi idegrendszeri szabályozása
(40 perc);

2. Dr. Emõdy Levente (PTE-OEC-ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és
Immunitástani Intézet): Haemolysin termelés és virulencia
kapcsolata bélbaktériumokban (30 perc).

2001. december 3. – Felkért elõadások

XI. Pilaszanovich Imre vendégprofesszori elõadás – 2001.

1. Dr. Prem Puri (Our Lady’s Hospital for Sick Children, Dublin,
Ireland): Nitrergic innervation of normal gut and motility dis-
orders (40 perc);

Csatlakozó elõadások: 

2. Dr. Verebély Tibor (Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz. Gyer-
mekklinika): HFO-lélegeztetés a veleszületett rekeszsérv ke-
zelésében (8 perc);

3. Dr. Németh László (SZTE ÁOK Gyermekklinika): „Negatív”
appendix appendicitis klinikai gyanúja esetén: valóban mindig
negatív? (8 perc);

4. Dr. Csízy István (DTE ÁOK Gyermekklinika): A valódi húgy-
hólyag divertikulum gyermekkorban (8 perc);

5. Dr. Pintér András (PTE-OEC-ÁOK Gyermekklinika):
Hippocrates, vagy Taigetosz: etikai dilemmák az újszülöttse-
bészetben (8 perc).

2001. december 10. – Tanulságos esetek fóruma

1. Gastrointestinalis vérzés és veseelégtelenség egy systemás scle-
rosisos és secundaer Sjögren’syndromás beteg esetében (eset-
gazda: dr. Czirják László, PTE-OEC-ÁOK II. sz. Belgyógyá-
szati Klinika és Nephrológiai Centrum);

2. RS-vírus fertõzés idegrendszeri szövõdményekkel (esetgazda:
dr. Gáti István, PTE-OEC-ÁOK Neurológiai Klinika);

3. Oesophago-thoraco-cutan fistula endoscopos zárása collagen
dugóval és fibrin ragasztóval (esetgazda: dr. Solt Jenõ, BM.
Kórház belgyógyászat – Gasztroenterológiai Osztály).

Az ülések helye: PTE-ÁOK Elméleti Tömb III. sz. tanterem
Az ülések kezdete: 16 óra

APécsi Tudományegyetem
Orvostudományi és Egészségtudományi Szakosztályának tudományos ülései

Fotók: ifj. Vadász István
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A z orvosi pályaképek megrajzo-
lása során nagyon tanulságos
annak a nyomon követése,

hogy az utókor megnyilatkozásaiban ho-
gyan tükrözõdik egy-egy életmû megbe-
csülése. Ezúttal Tóth Lajosról szólunk, ar-
ról a nagy egyéniségrõl, aki a reformkor
élenjáró magyar orvosainak, közülük is el-
sõsorban Markusovszky Lajosnak a mun-
káját folytatta. Sokat tett a magyar orvostu-
domány és egészségkultúra, ezen belül is
az orvosképzés feltételeinek a fejlesztésé-
ért. Mégis újabb kori orvostörténelmünk
elég mostohán bánik vele.

Afenti megállapítások immáron 12 éve
láttak napvilágot (7). Sajnos ma is változat-
lanul érvényesek. Most jó alkalom kínál-
kozik, hogy az adósságból törlesszünk va-
lamennyit. Az emlékezés apropója, hogy
ebben az évben ünnepeljük annak a könyv-
tárnak – Pécsi Tudományegyetem Orvos-
tudományi és Egészségtudományi Cent-
rum Könyvtára – a 75 éves jubileumát,
amelyet alapításakor Tóth Lajosról nevez-
tek el (8). (1. ábra)

Tóth Lajos szerteágazó munkássága és
túlzás nélkül kiemelkedõnek minõsíthetõ
életmûve olyan terjedelmû és jelentõségû,
hogy méltó megörökítése monográfiát igé-
nyelne, ezért a jelen tanulmányban – már
csak a helyi apropó okán is – életének
egyéb történéseit érintve ugyan, de a fõ
hangsúlyt mégis a pécsi és ezen belül is a
numizmatikai vonatkozásokra helyezzük.

Biográfia
Ami Tóth Lajos életrajzát illeti, úgy

gondoltuk, hogy a leghitelesebb és a leg-
méltóbb lesz, ha az emberi kvalitásokan
hozzá hasonló pécsi kortárs, Entz Béla pro-
fesszor korabeli megemlékezésébõl vett
alábbi részletekkel idézzük fel életútjának
fõbb történéseit. (Annál is inkább, mert pl.
az 1963-ban kiadott Magyar életrajzi lexi-
kon csak nagyon szûkre szabottan emléke-
zik meg róla, az 1973-as négykötetes Ma-
gyar orvosi lexikonban pedig meg sem em-
lítik a nevét!)

„Tóth Lajos 1856-ban született Kiskõ-
rösön, orvosi tanulmányainak végeztével
Budapesten, 1879-ben avattatott egyete-
mes orvostudorrá, egy évig gyakornok volt
az élettani intézetben, majd fél évig a
szemklinikán mûködött. 1881-ben a
gyógyszertani intézetben tanársegéd lett, és

1886/87-ben az általános gyógyszertanból
habilitáltatott. Balog halála után az
1888/89. évben a gyógyszertant mint he-
lyettes tanította. 1890/91. évben a kolozs-
vári egyetemen a gyógyszertan nyilvános
rendes tanárának neveztetett ki, amely állá-
sát azonban nem foglalhatta el, mert idõ-
közben a vallás- és közok-
tatásügyi minisztériumba
rendeltetett be szolgálatté-
telre a fõiskola-ügyosz-
tályba, Markusovszky La-
jos mellé, kinek örökét
1892-ben vette át, azóta,
tehát 35 éven át vezette a
fõiskolai ügyosztályt halá-
la napjáig. (1926. dec. 14.)

Tóth Lajos mûködésé-
nek delelõje Magyaror-
szág történetének arra a
fénykorára esik, amelyet
talán leghelyesebben I. Fe-
renc József korának ne-
vezhetünk. A kiegyezés az
uralkodó család és a nem-
zet közötti évszázados tra-
gikus félreértések kikü-
szöbölését jelentette. Az
osztrák politikusoktól fél-
revezetett fiatal uralkodó
fennkölt szellemû hitvesé-
nek hatására érdeklõdéssel
fordult a magyar nemzet
felé, megértette törekvése-
it, s ami a legfõbb, nem
akadályozta meg a nemzet
akaratának érvényesülését. Ennek a köl-
csönös megértésnek hatása azonban nem
mutatkozott rögtön a kiegyezés után, évek
teltek el, míg az elnyomatás alól felszaba-
dult, erkölcsileg megújhodott nemzet
anyagilag megerõsödött és a magyar állam
kiépítése megindult. Sajnos, ezt a nagy
munkát is feltartóztatta a boszniai okkupá-
ció, s így egészen természetes, hogy az el-
sõ lelkesedésben inaugurált kulturális in-
tézmények kiépítése csak a nyolcvanas
évek elején indulhatott meg. A budapesti
egyetemi intézetek továbbfejlesztése rövid
idõre megakadt. A kolozsvári egyetem épí-
tése a nyolcvanas évek elején kezdõdött
meg, elsõül a vegytani intézet épült fel, ezt
követi a bonctani és az élettani intézet, s
mikor Tóth Lajos a minisztériumba került,
át kellett vennie az összes egyetemi építke-

zések vezetését és irányítását.
Bennünket orvosokat ebbõl a nagy

munkából az érdekelt leginkább, ami az or-
vosi fakultások kiépítése és fejlesztése te-
rén, mint ezeknek az ügyeknek miniszteri
megbízottja végzett.

Markusovszky nyugalomba vonulása-

kor folyamatban volt már a budapesti és a
kolozsvári egyetemek orvosi fakultásainak
kiépítése, a Trefort minisztersége idején
megindult építkezési program azonban
még csak kis részben hajtatott végre, mikor
Tóth Lajos a minisztériumba lépett. Készen
állottak Budapesten az Üllõi úti belsõ klini-
kai telep épületei közül a dékáni hivatal
(amely épületben akkor a szemklinikán kí-
vül a gyógyszertani, az általános kórtani és
gyógytani, a kórvegytani intézetek, a bõr-
kórtani és elmekórtani intézet ambulanciái
voltak elhelyezve), az I. sebészeti klinika,
az I. és II. sz. belgyógyászati klinika, az ú n.
régi anatómiai épület (jelenleg kórbonctan)
és a gazdasági hivatal épülete. Készen volt
a Múzeum körút és az Esterházy utca kö-
zötti egyetemi telepen a természetrajzi cso-
port, a vegytani intézet, a fizikai épület és az

Tóth Lajos emlékezete
dr. Süle Tamás

1. ábra: A Tóth Lajos Könyvtár hivatalos körbélyegzõje
egy könyv címlapján



élettani intézet, az Üllõi úton pedig a tör-
vényszéki orvostani intézet, tehát az orvos-
kari intézetek kisebb része.

Tóth Lajos idejében épült az egész kül-
sõ klinikai telep: II. sz. szülészeti klinika,
az új I. és II. sz. belklinika, az I. sebészeti
klinika, az elmekórtani klinika, a II. sz.
szemklinika és a külsõ proszektúra.
Ugyanitt épült még a gyermekklinika tan-
termi és rendelõ épülete. A Tûzoltó utcá-
ban felépült a hatalmas új anatómiai inté-
zet, a Rákos utcában az általános kórtani
intézet a Pasteur-kórházzal, a belsõ klini-
kai telepen az I. sz. nõi klinika és a II. sz.
sebészeti klinika, végül a stomatologiai
klinika is.

A kolozsvári egyetem építkezései is
folyamatban voltak. A gyönyörûen elhe-
lyezett klinikai telep, mely az új egyetemi
épülettel 1904-ben készült el, kevés kivé-
tellel szintén Tóth Lajos vezetése alatt
épült ki. Õ indította meg és vezette a po-
zsonyi egyetemi orvoskari épületek építé-
sét s az az egyetem, melyet õ Pozsonyban
a Duna partjára tervezett, a dévényi mil-
lenniumi emlék mellett, a Bécs felõl hajón
Magyarország területére érkezõ idegen fi-
gyelmét azonnal felhívta volna a magyar
kultúra és tudományosság jelentõségére.
Ez a gyönyörû terv, sajnos, a trianoni ítélet
áldozata lett, éppen úgy, mint a kolozsvári
klinikai telep, mely nemcsak gyönyörû el-
helyezésével, hanem modern felszerelésé-
vel is egyike volt a legszerencsésebben
megoldott egyetemi klinikai telepeknek
Közép-Európában. Nagy megpróbáltatás
volt ez a veszteség nemcsak a nemzetnek,
de különösen Tóth Lajosnak, akinek egy
emberöltõn át nagy lelkesedéssel és önfel-
áldozással kifejtett munkássága semmisült
meg a két egyetem elrablásával. Mátyás
király szülõvárosa egyetemével együtt és a
koronázó Pozsony, Mátyás poraiból fel-
újult egyetemével az utódállamok kezére
került.

A budapesti egyetem mellett csak a
debreceni maradt meg: Tóth Lajos most
egész energiájával a debreceni egyetem ki-
építésének szentelte magát, hogy legalább
ezt az épülõfélben levõ egyetemet meg-
menthesse, de meleg szeretettel és megér-
tõ gonddal fogadta Kolozsvár és Pozsony
elmenekült egyetemi tanácsát és tanárait,
az elsõk között volt, akik a két egyetem
kultúrértékének feltétlen megmentését
hangoztatták. Lehetõvé tette a két egyetem
ideiglenes elhelyezkedését és kooperálását
Budapesten, lelkesedéssel karolta fel az
egyetemek befogadására irányuló javasla-
tokat és soha el nem évülõ érdemeket szer-
zett s a nemzet háláját érdemelte ki az

1921. évi XXV. törvénycikk becikkelyezé-
sében. A két egyetem elhelyezésére jelent-
kezõ Szeged és Pécs városok ajánlatait a
minisztertanács elfogadta. Az egyetemek
elhelyezésének megoldása azonban óriási
fáradságos munka eredménye, melynek
útjából sok esetben leküzdhetetlennek lát-
szó akadályokat kellett Tóth Lajosnak és
segítõtársainak elhárítani. És mennyi elfo-
gultsággal, elõítélettel, sokszor rosszaka-
rattal kellett a két egyetem ügyét megvéde-
nie, mennyi munkát jelentett a takarékos-
sági bizottságnak az egyetemek megszün-
tetésére irányuló törekvésének leküzdése!
Mindebben Tóth Lajos volt a mindkét ol-
dalról tisztelt közvetítõ az egyetemek taná-
ri karai és a fennkölt gondolkodású kul-
tuszminiszter közt, akárhány esetben a ta-
karékossági bizottság, meg a miniszterta-
nács között is.

Megérte, hogy a négy egyetem elhe-
lyezése szerencsésen megoldatott. Ott volt
a debreceni egyetemi telep ünnepélyes fel-
avatásán. Átadta a pozsonyi egyetemet
Pécs városának, lelkes munkájával mindig
újabb bizalmat öntött a hontalan tanárok-
ba, atyai szeretettel inaugurálta õket új mû-
ködési helyükön és részt vett a Szegeden
ideiglenes épületekben elhelyezett Ferenc
József (kolozsvári) egyetem új klinikai
épületeinek alapkõletételén.

Azzal a biztos tudattal hunyhatta le sze-
meit, hogy minden viszontagsággal dacol-
va megmentette a magyar nemzetnek any-
nyi áldozatokkal megalapított és szeretettel
féltett négy legértékesebb kultúrintéz-
ményét, a négy tudományegyetemet.” (2).

„A másik kérdés, amely az orvosokat
érdekli, az, hogy mit tett Tóth Lajos az or-
vosképzés tökéletesítésére, illetõleg a nívó-
emelésére. Tóth Lajos miniszteriális szol-
gálatának elején a régi szigorlati rend volt
érvényben. E rendszer szerint tartattak a
szigorlatok 1901-ig. Tóth Lajos ideje alatt
két ízben is megváltozott az orvosi szigor-
latok rendje. A két magyar egyetem orvosi
karával egyetértve készült el az 1901. évi
szigorlati szabályzat, amely több nóvumot
tartalmazott: az egyik nagy jelentõségû újí-
tás a kötelezõ kórházi gyakorlati év beve-
zetése és három ún. vendégtárgynak felvé-
tele a szigorlatok sorába, ezek: a gyermek-
gyógyászat, a bõrkórtan és az elmekórtan.
Már ez az újítás is nagy haladást jelentett az
orvosképzésben, további fejlõdés a legutol-
só szigorlati szabályzatban (1922/23) a kö-
telezõ kórházi gyakorlati évnek a szigorla-
tokkal kapcsolatos elvégzése és a három
fentebbi tárgynak a kötelezõ szigorlati tár-
gyak közé való besorozása.” (2).

„Az új szigorlati rend kidolgozása

azonban nemcsak azt jelentette, hogy az
egyetemek orvosi karaival értekezleteken
és üléseken meg kellett ezeket az újításo-
kat beszélni, hanem a tárgyalások eredmé-
nyeként a szabályzatot összes részleteiben
el kellett készíteni s ami a legnagyobb
munkát jelentette, végig kellett járni Ma-
gyarország összes kórházait és személyes
tapasztalatok alapján kellett abban a fontos
kérdésben dönteni, hogy mely kórházak
alkalmasak a férõhelyek száma, a kórház
berendezése és vezetése szempontjából a
szigorlók elhelyezésére. Ez a szelekció a
tekintetben is éreztette áldásos hatását,
hogy a kórházak között nemes verseny fej-
lõdött ki, a tökéletesebb felszerelés és be-
tegellátás szempontjából és sok más körül-
mény mellett kétségtelenül Tóth Lajos kö-
rültekintõ munkájának is lényeges szerepe
van abban, hogy a régi, minden szempont-
ból tarthatatlan, elavult kórházak helyén
modern kórházak épültek s a kórházi osz-
tályok vezetõi között is a magyar orvosi
tudomány sok jeles mûvelõjére találunk.

Nagy munkásságot fejtett ki Tóth La-
jos az Országos Közegészségügyi Tanács-
ban is és oroszlánrésze van abban, hogy a
vidéki kórházak vezetését rátermett orvo-
sokra bízták s a kórházi osztályok élére
nagy klinikai tapasztalatokkal bíró, érde-
mes, modern gondolkozású, fiatal orvosok
kerültek.

Köztiszteletben álló személye volt az
összetartója a Magyar Orvosok és Termé-
szetbúvárok Vándorgyûlésének is, amely-
re mindig eljárt s ezt az alkalmat is felhasz-
nálta, hogy a fiatal magyar orvos és termé-
szettudós generációt közelebbrõl megis-
merje s a vándorgyûlések szellemi irányí-
tásában is arra törekedett, hogy az ünnepi
elõadókat a legkiválóbb magyar orvosok
és természettudósok közül válasszák ki,
hogy ez érdekes és értékes elõadások mel-
lett az elõadó személyi súlyával és tekinté-
lyével is hozzájáruljon a vándorgyûlések
szellemi szintjének emeléséhez.

Ez a munkásság eredményeiben és ha-
tásában nemzeti szempontból talán még
nagyobb jelentõségû, mint a kutatók labo-
ratóriumi munkája.

Tóth Lajos munkássága azonban nem
merült ki az orvosi fakultások fejlesztésé-
ben. Alatta épült fel a budapesti egyetem új
központi épülete, valamint a kolozsvári
egyetemi központi épület és a nagyszabá-
sú egyetemi könyvtár. A kolozsvári új ter-
mészettudományi intézetek, különösen az
Apáthy vezetése alatt álló világszerte is-
mert zoológiai és hisztológiai intézet épít-
kezése alatt éppen úgy ott látjuk Tóth La-
jos gondos felügyeletét, mint a budapesti
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kir. József mûegyetem nagyszabású új in-
tézeteinek létesítésekor.

Magyarország történetében egyedülál-
ló s más, szerencsésebb nemzetek életében
is keveseknek adatott, hogy négy egyetem
és egy mûegyetem építkezését irányíthas-
sák, mint Tóth Lajosnak. Bizonyára keve-
sen vannak, akik 35 éven át irányítói egy
nemzet legfelsõbbfokú oktatásának.” (2).

Numizmatikai emlékek
Tóth Lajos értékes és önzetlen mun-

kássága elismeréseként közvetlenül a halá-
la után két, róla elnevezett jutalomérmet is
alapítottak, melyek elnyerõi emlékelõ-
adással tisztelegtek emléke elõtt.

Az egyik emlékérem alapítására a Ma-
gyar Orvosok és Természetvizsgálók
XXXIX. pécsi vándorgyûlésén került sor.
Az eseményrõl a Budapesten tartott XLI.
vándorgyûlés munkálatai tájékoztatnak:

„Az aranyból tervezett emlékérem a
kedvezõtlen anyagi viszonyok miatt – kel-
lõ pénzalap híján – eddig nem készülhetett
el, azonban az állandó központi választ-
mány úgy határozott, hogy addig is, míg
az emlékérem elkészül, a vándorgyûlés
megnyitó vagy záró közgyûlésén Tóth La-
jos emlékére a Chyzer Kornél-érem sza-
bályzata szerint felváltva, majd az orvostu-
domány, majd a természettudomány vagy
társadalomtudomány mûvelõi körébõl tu-
dósokat kér fel olyan elõadás tartására,
melynek tárgya Tóth Lajos nevével, tudo-
mányos és közhasznú mûködésének egyes
mozzanataival van vonatkozásban.” (12).

Az elsõ Tóth Lajos-emlékelõadást
meglepõ módon már az alapítást kimondó
XXXIX. pécsi (1927. aug. 28–31.) ván-
dorgyûlésen megtartotta Schimanek Emil
„Hazánk jelenlegi energiaforrásai” cím-
mel. A másodikat 1929-ben Sopronban
Fáy Aladár: „A TBC öröklése” míg a har-
madikat 1933-ban Budapesten Dollinger
Gyula „Amagyar orvosi és természettudo-
mányos iskolák alapítása és továbbfejlesz-
tése” címmel tartotta. (10) Mint ismeretes,
az 1933-as vándorgyûlés volt az utolsó,
mert az alapítása idején (1841) korszerû és
hasznos intézmény felett eljárt az idõ, át
kellett adnia helyét az egyes tudományok
külön kongresszusainak. A három Tóth
Lajos-emlékelõadás elhangzott tehát, de a
hozzá járó emlékérem – sajnos – sohasem
készült el.

A másik Tóth Lajos jutalomérem ala-
pítása is Pécshez kötõdik. Elõzményként –
amint erre már fentebb is történt utalás –
tudniillik, hogy az 1912-ben alapított po-
zsonyi Erzsébet Tudományegyetem 1919-
ben – Pozsony csehszlovák megszállása

miatt – Budapestre, majd 1923-ban Pécsre
költözött. Tóth Lajosnak kimagasló érde-
mei voltak az egyetem alapítása, átmeneti
budapesti mûködése és pécsi elhelyezése
körül. Az 1920-as évek gazdasági nehézsé-
gei miatt pedig felmerült a pécsi egyetem
felszámolásának gondolata is, amely ellen –
mások mellett – Tóth Lajos következetesen
és eredményesen harcolt. Erre nézvést is-
mét Entz Béla professzort idézhetjük: „Az
orvosi kar munkásságát többször megza-
varta az egyetem megszüntetésének terve,
de mindig akadtak pártfogóink, akik ezt a
tervet meghiúsították, ezek között nem sza-
bad megfeledkeznünk egyetemünk legna-
gyobb barátjáról, néhai Tóth Lajos államtit-
kárról, mert az õ céltudatos munkásságá-
nak köszönhetõ elsõsorban egyetemünk
megerõsödése és fejlõdése.” (3).

1925 februárjában Scipiades Elemér
professzor kezdeményezésére a pécsi
Erzsébet Egyetem Barátainak Egyesüle-
te kebelében megalakult az Egyetem
Tudományos Szövetsége. Az alakuló
ülésen jelen volt Tóth Lajos is. Ugyanez
év májusában az Egyetem Tanácsa
Klebelsberg Kunó minisztert honoris
causa doktorrá fogadta, és ugyanakkor
avatták fel az „egyetem fennmaradása
és pécsi elhelyezése körül elévül-
hetetlen érdemeket szerzett
négy férfiúnak: gróf Klebels-
berg Kunó miniszternek,
dr. Tóth Lajos államtit-
kárnak, Korb Flóris
mûegyetemi c. tanár
mûépítésznek és dr.
Pekár Mihály orvoskari
dékánnak Kisfaludi
Strobl Zsigmond szob-
rászmûvész által készí-
tett s egyelõre az egyetem dísztermében el-
helyezett bronz szobrát”. (8) Napjainkban
Pekár Mihály mellszobra az Orvostudo-
mányi Kar saját múzeumában, míg Tóth
Lajos képünkön (2. ábra) látható portréja a
másik két kiválóság büsztjeivel együtt a
PTE Egyetemtörténeti Múzeumában te-
kinthetõ meg. (A teljesség kedvéért említ-
jük, hogy 1975-ben a budapesti Semmel-
weis Orvostudományi Egyetem is szobor-
ral adózott Tóth Lajos emlékének, melyet
az általa megvalósított Üllõi úti, ún. külsõ
klinikai telepen állítottak fel.)

1926. december 14-én Tóth Lajos
meghalt.

1927. február 8-án az Erzsébet Egye-
tem Tudományos Szövetsége Orvosi
Szakosztálya díszülést tartott, amelyen a
szakosztály elnöke, Scipiades Elemér
megindultan közölte: „…gyászunkban is

örömmel jelenthetem, hogy az Erzsébet
Egyetem Orvoskarának tanártestülete, sze-
rény indítványom alapján a mai napon in-
tézményes fogadalmat kíván tenni. Ennek
maradandó jeleként a mondott tanártestü-
let Orvosi Szakosztályunk igazgatótaná-
csának hozzájárulásával Tóth Lajos em-
lékérmet alapít, melynek elkészítését
Kisfaludi Strobl Zsigmond vállalta.” (11)
A kitüntetettek emlékelõadást tartottak. Az
elõadók személye és az elõadások címe
ma már nehezen és csak részben állapítha-
tó meg, mert a korabeli orvoskari dékáni

iratok nem lelhetõk fel, így a
helybeli napilapok

(Dunántúl, Pécsi
Napló) híradá-
saira kell tá-
maszkodnunk.
Problemati-
kus az elsõ ki-
tüntetett sze-

mélyének meg-
állapítása is. A
„Dunántúl” 1928.

február 7-i
számában 

„A pécsi egyetem orvosi szakosztályának
díszülése Tóth Lajos dr. államtitkár emlé-
kére” c. cikkében idéz Ángyán János pro-
fesszor megnyitóbeszédébõl. Ebben olvas-
hatjuk: „Elsõ elõadónk két évvel ezelõtt ifj.
Imre József volt… Második elõadónk
Mansfeld Géza volt… Mai elõadónk Heim
Pál.” Csak az képzelhetõ el, hogy az 1927-
ben (Tóth Lajos halála után) alapított em-
lékérmet utólag ítélték oda ifj. Imre József-
nek, és az 1926. februárban az Orvosi
Szakosztályban tartott elõadását utólag mi-
nõsítették Tóth Lajos-emlékelõadásnak.
Így lett a tulajdonképpeni elsõ elõadóból
(Mansfeld Géza) utólag második.

A fellelhetõ elõadók, illetve Tóth La-
jos-emlékelõadások 1943-ig (az utolsó
emlékérem kiadásáig) az alábbiak voltak:
1926. Ifj. Imre József: ? 1927. Mansfeld
Géza: A szívmûködés problémája és tör-
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2. ábra: Kisfaludi Strobl Zsigmond 
Tóth Lajosról készített mellszobra



vényei. 1928. Heim Pál: A csecsemõkori
hõszabályozás fiziológiája és törvényei.
1929. ? 1930. Scipiades Elemér: Az embe-
ri lepényre vonatkozó vizsgálataink és az
azokból levonható tanulságok. 1931. Entz
Béla: ? 1932. Ángyán János: A belor-
vostan problémái. 1933. Rhorer László: A
természettudományi megismerés. 1934.
Reuter Camilló: Alvás és álmodás. 1935. ?
1936. Neuber Ernõ: A mellkasi sebészet-

rõl. 1937. Jenei Endre (Debrecen): Elha-
nyagolhatjuk-e a növényi hatóanyagok ku-
tatását? 1938. Johan Béla (Bp.): Tízéves
falusi közegészségügyi munka tanulságai.
1939. Verebély Tibor (Bp.): ? 1940. Pekár
Mihály: ? 1941. ? 1942. Berde Károly
(Kolozsvár): Gyógyíthatók-e a bõrbeteg-
ségek az idegrendszer felõl? 1943. Bakay
Lajos (Bp.): ?

Mint a felsorolásból kitûnik, nem csak
pécsiek kaphatták meg a kitüntetést. Az
1927-ben alapított – Kisfaludi Strobl Zsig-
mond alkotta érem – csak 1932-ben ké-
szült el, így az elsõ hat kitüntetett az érmet
utólag vehette át, illetve az idõközben el-
hunyt Heim Pál példányát özvegyének
nyújtották át. (9) Az érem elõlapján Tóth
Lajos portréja látható, míg a hátlapon az
„Erzsébet Egyetem Tudományos Egyesü-
lete” felirat után üres mezõ szolgál a jutal-
mazott nevének bevésésére, amely alatt
„A magyar orvostudományért” szöveg ol-
vasható (3., 4. ábra).

A harmadik érem az elõzõeknél jóval
késõbbi. Az Orvosi Hetilap 1942. évi 16.
számának 191. oldalán a „Vegyes hírek”
rovatban olvashatjuk a következõket:

„A debreceni Orvosegyesület Tóth La-
jos emlékét azzal kívánja megörökíteni,
hogy minden év elsõ tudományos ülését
neki szenteli és a felkért elõadónak átadja a
Tóth Lajos-emlékérmet. Az idén az elnök-
ség Kovács Ferenc professzort kérte fel az
ünnepi elõadás megtartására.” Ezt a rövid-

ke tudósítást elõször a neves orvos-numiz-
matikus Varannai Gyula idézi, de hiányo-
san, ugyanis az utolsó mondatot elhagyja,
és azt a megjegyzést fûzi hozzá, hogy „ez a
terv úgy látszik, nem valósult meg, mert
több irányú érdeklõdésemre nem kaptam
pozitív választ.”(9) Így az általa is jegyzett,
alapvetõ forrásmunkának számító
„Huszár–Varannai” orvosi éremkatalógus-
ban sem került közlésre az érem. (4) Elsõ

hiteles leírását és képét csak az 1997-ben
megjelent „Medicina in nummis
Debreceniensis”-ben találjuk. (6) E szerint
a 210 mm átmérõjû öntött bronzérem már-
ványlapra van rögzítve, egy réztáblán pe-
dig a következõ szöveg olvasható: „Bókay
Zoltán Dr. / egyet. ny. r. tanár 1932. III. 3.”
Készítette Nagy S. József 1932-ben. Vagyis
ezek alapján az elsõ debreceni Tóth Lajos
emlékelõadást Bókay Zoltán professzor, a
civis város gyermekklinikájának akkori
igazgatója és a Debreceni Orvosegyesület
elnöke tartotta. Az érem több példányáról a
fentebb idézett katalógus nem tud, a 2000-
ben kiadott magyar orvosi érmek katalógu-
sa (1) pedig a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum tulajdonában lévõ, de nem névre
szóló példányt említ (5. ábra). Talán meg-
érné a fáradságot, hogy a debreceni
orvostörténelem e kicsiny, de értékes epi-
zódjának részleteit egy arra hivatott lokál-
patrióta a helybéli források (levéltár, kora-
beli sajtó stb.) segítségével felderítse és
közkinccsé tegye.

A legújabb és ismét pécsi iniciatívából
született érem az elõzõekben már említett
orvos-könyvtári jubileumi ünnepségen ke-
rül nyilvánosságra. Szívbéli örömünkre
szolgál, hogy a medál nem csak Tóth La-
josnak, hanem annak a Pekár Mihálynak is
emléket állít, aki a Tóth Lajosról elneve-
zett könyvtárat alapította és elsõként igaz-
gatta, orvoskari dékánként pedig a honta-
lanná vált pozsonyi egyetem Pécsre költö-

zésében és fennmaradásában ugyancsak
múlhatatlan érdemeket szerzett. Az érem
elõlapján a Pécsi Tudományegyetem cí-
mere és a könyvtári jubileumra utaló fel-
irat, míg hátoldalán stílszerûen nyitott
könyv egyik lapján Tóth Lajos, a másikon
Pekár Mihály neve és születési, illetve ha-
lálozási dátumai, míg középen a medicina
jelképeként Aszklépiosz attribútuma, a kí-
gyós bot lesz olvasható és látható.

Az érem és az éremkép megálmodója
Ódorné Gracza Tünde, a PTE OEC
Könyvtár igazgatója, kivitelezõje pedig
Blaskó János budapesti mûvész.

Végezetül a nagy tudománypolitikus-
ról és a szó legnemesebb értelmében vett
köztisztviselõrõl szóló megemlékezésün-
ket legméltóbban a szintén halhatatlan em-
lékû tudós kortárs, Korányi Sándor szava-
ival zárhatjuk:

„Ki tudja hol tartanánk, ha nem lép
Markusovszky örökébe Tóth Lajos! Mun-
kája nagyságának, sikerének hirdetõi bu-
dapesti fakultásunk külsõ klinikai telepe.
Mûegyetemünk, Közgazdasági Egyete-
münk, Kolozsvár, Pozsony, Debrecen,
Pécs, Szeged egyeteme. Ki az a magyar
orvos, aki ehhez hasonló sikerrel dicseked-
het? Élete óriási eredményeinek titka egy-
szerû, mint ahogy a szó nemes értelmében
egyszerû, könnyen megérthetõ volt õ ma-
ga is. Minden ízében, érzésében, gondola-
tában magyar volt”. (5)

Bárha mai megtépázott tekintélyû és
elszegényedett egészségügyünknek is len-
nének Tóth Lajosai!

Köszönetnyilvánítás
Szerzõ köszöni Csoma Máriának, a

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
éremtára vezetõjének a debreceni Tóth La-
jos érem fotójának átengedését, valamint
Rodler Miklósnak a Tóth Lajos mellszobor
fotójának elkészítését.
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3-4. ábrák: Kisfaludi Strobl Zsigmond Tóth Lajos érme (elõlap-hátlap) 5. ábra: Nagy S. József Tóth Lajos érme
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Fenti írások megjelentek a JUBILEUMI TANULMÁNYOK címû kiad-
ványban.
A Pécsi Tudományegyetem alapításának 75. évfordulójára, PTE
Könyvtár, Pécs, 2001.

P ekár Mihály Aradon született 1871. augusztus
21-én. Apai ágon családja Gömör vármegyébõl,
Rozsnyóról származik. Édesapja Pekár Károly

mérnök a Magyar Királyi Államvasutak fõfelügyelõje. Az
anyai nagyszülõk: Beszédes Amália (Beszédes József fo-
lyószabályozó és vasútépítõ mérnök, akadémikus leánya),
és Horváth József mérnök, a Magyar Királyi Államvasutak
aligazgatója. Leányuk, Horváth Anna, Pekár Károly felesé-
ge, a három, figyelemre méltó karriert befutott Pekár fiú
édesanyja. Pekár Mihály anyai nagybátyja az a Horváth Mi-
hály, aki 30 éves korában lett akadémikus, majd késõbb
csanádi püspök, s aki az 1849-es Függetlenségi Nyilatkozat
szövegezõje és a trónfosztó miniszterelnök, Szemere Berta-
lan kormányában a kultuszminiszteri tárca birtokosa. A
Haynau-korszakban halálra ítélik, s kivégzésére csak azért
nem került sor, mert külföldre menekült. Nagyhatású, Ma-
gyarország történelmével kapcsolatos mûvei ma is forrás-
értékûek. Pekár Mihály tehát olyan családban nõtt fel, ahol
a nemzeti-liberális szellem, a hazaszeretet, a nemzeti hala-
dás ügyének fontossága, a bölcsészet- és természettudo-
mányok tisztelete meghatározó volt. Két évvel idõsebb
bátyja, ifjabb Pekár Károly, a századforduló ismert költõje
és esztétája, Darwin nézeteinek elsõ magyar tolmácsolója,
öccse, Pekár Dezsõ, az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
elsõ igazgatója.

Pekár Mihály iskoláit Aradon végezte. Különleges ér-
deklõdést mutatott a matematika, a filozófia és a történelem
iránt. Ekkor már kiválóan beszélt németül és francia nyelv-
tudása alapján Victor Hugo verseket fordított a gimnáziumi
önképzõkörben. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egye-
tem Ovosi Karán végezte, ahol 1897-ben szerzett orvosdok-
tori oklevelet. A következõ évben középiskolai orvosi és
egészségtan tanári szakképesítést nyert el.

Az élettan iránti érdeklõdése korán megmutatkozott,
1895 áprilisától már díjtalan gyakornok Klug professzor
mellett a Budapesti Egyetem Élettani Intézetében, ahol húsz
évig, 1914 júliusáig dolgozott. Adjunktusi kinevezését
1905-ben nyerte el, de már 30 éves korában – Klug pro-
fesszor halálát követõen – õ tartotta az élettan elõadások je-
lentõs részét. Rendkívül népszerû elõadó volt a hallgatók
körében, elõadásain írott jegyzetek nélkül, szabadon be-
szélt, mindig kiemelte az élettani kutatások klinikai vonat-
kozásainak fontosságát, és a legújabb tudományos eredmé-
nyeket azonnal beépítette elõadásainak tematikájába. 

Már igen korán német nyelven közölt tudományos
eredményeket szaklapokban, és Heim Pállal közös közle-
ményei jelentek meg az Orvosi Hetilapban az 1900-as évek

Az „egyetemalapító”:  
Lénárd    
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elején. 1903-ban kö-
zölte a Vér vastartal-
mának meghatáro-
zásáról szóló cikkét
és 1913-ban publi-
kálta az Észlelõ-
könyv az élettani
gyakorlatokhoz cí-

mû könyvét, ami több kiadást is megért. A Révai Nagylexikon
orvosi részét szerkesztette, számos szócikkét maga írta. Az Új
Idõk Lexikona élettani részét ugyancsak õ írta meg.

Jankovich Béla kultuszminiszter 1914. nyarán Pekár Mihályt
a minisztériumba rendelte és felkérte, hogy az orvosi és termé-
szettudományi ügyek referenseként a pozsonyi és debreceni
egyetem 1914. évi õszi indulására az egyetemek felállításával
kapcsolatos munkákban vegyen részt. Bár Pekár Mihály hivata-
losan 1916. májusáig posztján maradt, az I. Világháború kitörése
ezt a szervezõ munkát megállította: két évig az újpesti hadikór-
házat és annak belgyógyászati osztályát vezette. Háborús szolgá-
lataiért több kitüntetésben is részesült és a háború alatt számos
fõvárosi és országos szervezetben végzett munkát. Így 1916 és
1918 között a Magyar Királyi Rokkantügyi Hivatal központi
orvosreferense volt. 

Közben Apponyi Albert gróf, kultuszminiszter azon munkál-
kodott, hogy a pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudomány-
egyetemen az 1918/1919-es tanévben megindulhasson az orvos-
képzés. Felterjesztésére IV. Károly király Pekár Mihályt 1918.
április 3-án a Kórtani Tanszékre egyetemi nyilvános rendes ta-
nárnak kinevezte. Az Orvosi Kar a nagy szervezõi tapasztalatok-
kal rendelkezõ Pekár professzort választotta dékánnak. Néhány
hónappal késõbb azonban, 1919. január 1-jén cseh csapatok
szállták meg Pozsonyt és az oktatókat letartóztatták,  Pekár pro-
fesszort hat hétre Morvaországba internálták. A kommün bukása
után a pozsonyi egyetem Budapestre menekült, ahol Pekár dékán
kitartó szervezõ munkájának eredményeképpen sikerült az egye-
tem intézményeit elhelyezni. De mindenki számára világos volt,
hogy az Erzsébet Tudományegyetem tartósan nem maradhat Bu-
dapesten. A végleges elhelyezésre az elsõ egyetemi város, Pécs
látszott volna legalkalmasabbnak, de ekkor még szerb megszál-
lás alatt állt, s csak 1921. augusztus 20-án szabadult fel. Az
1920/21-es tanévben Pekár csak prodékáni tisztséget vállalt,
hogy az egyetem végleges elhelyezésének szervezõ munkáit
könnyebben végezhesse. Közben a Nemzetgyûlés egyhangúan
megszavazta, hogy a menekült  pozsonyi egyetemet Pécsre kell
helyezni. A Pécsre költöztetés kormánybiztosául Vass József mi-
niszter 1921. augusztus 10-én – az egyetemi tanács és Lukinich
Imre rektor javaslatára – Pekár Mihályt bízta meg. Pekár tárgyal,
kilincsel, Pécsre utazik. Tárgyal a város és a megye kormánybiz-
tosaival, Nendtvich Andor polgármesterrel, gróf Zichy Gyula
püspökkel és a város katonai parancsnokával. Pekár minden ere-
jét latbaveti, hogy két év alatt (1921-1923) megteremthesse az
oktatás pécsi megindulásához szükséges feltételeket. Pekár mun-
kájához  régi barátja, az 1922 júniusában kinevezett kultuszmi-
niszter, gróf Klebelsberg Kunó minden segítséget megad. Pekár
megszállottan dolgozik. Négy évig egyedül vezette az egyetem
gazdasági hivatalát, hogy a költségeket csökkentse. Közben
1922. tavaszán kinevezték az Élettani Tanszék élére, melyet húsz
éven keresztül, haláláig, 1942-ig vezetett. A Kórtani Intézet ve-
zetését Mansfeld Géza vette át. 

Pekár az 1922-25-ös években ismét orvoskari dékán lett, és
dékánként irányította az egyetem átköltöztetését. Elsõként a jogi

és bölcsészettudományi kar költözött Pécsre, és 1923. októberé-
ben e két karon, valamint  az orvosi kar elsõ két évfolyamán in-
dult meg az oktatás. A negyedik fakulás, az evangélikus hittudo-
mányi kar Sopronban kezdte meg mûködését az 1923/24-es tan-
évben. De csak az 1924/25-ös tanévtõl teljes az egyetem: Pekár
rendkívüli szervezõmunkájának eredményeként ekkorra készül-
tek el a klinikák és költözhetett Pécsre az orvosi kar teljes oktató
személyzete a felsõbb évfolyamokkal. Ekkortól Pekár már csak
prodékáni tisztséget vállalt: összesen hét tanévben volt dékán és

négy tanévben viselt prodékáni tisztséget. Energiáinak nagy ré-
szét az oktatók elhelyezésének és a diákok ügyeinek szentelte.
Több diákjóléti intézmény vezetõje (Nagy Lajos Kollégium, Er-
zsébet Kollégium) és az egyetem gazdasági bizottságának elnö-
ke volt. Régi óhaját, hogy az orvoskari könyvtár létrejöjjön,
1926-ban tudta megvalósítani. Saját intézetébõl, az Élettani Inté-
zetbõl két nagyobb helyiséget ajánlott fel erre a célra, állást szer-
zett, s a Tóth Lajos Könyvtár megkezdhette mûködését. Közben
több tudományos dolgozatot publikált, heti 5 óra elõadást tartott
és 12 óra szemináriumot vezetett. 

1927 januárjában lett a fõrendi ház tagja. Ettõl fogva, mint az
országos politika résztvevõje dolgozott a vidéki egyetemekért.
Nagy szükség is volt erre, mert az alig két év múlva kialakult
gazdasági világválság következtében felmerült a vidéki egyete-
mek – köztük a pécsi Erzsébet Tudományegyetem – megszünte-
tésének a gondolata. Pekár most már mint fõrendiházi tag érvelt
és harcolt a pécsi és debreceni egyetem megmentéséért.
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter, a régi barát, messzemenõen
támogatta Pekárt, s az egyetemek megmenekültek. Így tehát
Pekár Mihály áldozatos szervezõ munkájával négyszer vett részt
egyetemalapításban (1914: Debrecen és Pozsony, 1919: az Erzsé-
bet Tudományegyetem Budapestre költöztetése, 1920: az Erzsébet
Tudományegyetem Pécsre helyezése), s a gazdasági világválság

  Pekár Mihály
     László

Pekár Mihály
A kép a Baranya Megyei Levéltár tulajdona



alatt, mint tudománypolitikus nagymértékben hozzájárult ahhoz,
hogy az Erzsébet Tudományegyetem Pécsett fennmaradhatott. 

Pekár Mihályt nagy tisztelet övezte, s továbbra is rendkívül
népszerû maradt a hallgatók körében. A szegény sorsú hallgatókat
anyagilag is támogatta. Az egyetem és a város együtt emlékezett
meg 70. születésnapjáról, a köszöntõ beszédet Esztergár Lajos
polgármester mondta. Az orvoskar a súlyos betegségébõl fel-
gyógyult 70 éves Pekár professzort az 1942/43-as tanévre ismét
dékánná választotta, amit Pekár – egészségi állapotára való tekin-
tettel – már nem tudott elfogadni. 71 éves korában, hosszú szen-
vedés után, 1942. október 29-én hunyt el. 

Gorka Tivadar gyémántdiplomás orvos a közelmúltban így
emlékezett meg róla: „Pekár Mihály nélkül, a pozsonyi Erzsébet
Tudományegyetem sikeres átmentése nélkül aligha lenne Pécs vá-
rosának ma mûködõ egyeteme”. Pekár Mihály halála után íróasz-
talán a következõ sorokat találták: „Én már régen ott porladok a
pécsi új temetõben, amikor a pécsi egyetem naggyá lesz. Lelki
szemeim elõtt ott látom a négy tornyú székesegyházat, a törökös
belvárosi templomot, s az új épületekbõl álló egyetemet, és elõtte
Nagy Lajos lovas szobrát.” Sajnos ez a látomás, a harmincas
években már konkrét tervet öltõ egységes egyetemi campus
(melynek nagyszerû eredeti rajzai az egyetemi múzeumban meg-
tekinthetõk) a mai napig sem valósulhatott meg.

Köszönetnyilvánítás

A szerzõ köszönetét fejezi ki Benke Józsefnek, Ódor Imrének és
Ódorné Gracza Tündének az elõadás alapjául szolgáló történeti
adatok, képek és levéltári anyagok összegyûjtésében és rendelke-
zésre bocsájtásában, valamint Belvárácz Andrásnak a képdigitali-
zálásban nyújtott segítségükért.
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AHumán Anatómiai Intézetbõl

� Dr. Lázár Gyula egyetemi tanárt a rek-
tor megbízta 2001. október 1-jei kezdettel
a tudományos rektorhelyettesi teendõk el-
látásával.
� Dr. Kovács Magdolna 2000. júliustól
2001. augusztusig tanulmányúton volt a
New Orleansi Tulane University dr. A. V.
Schally által vezetett Endocrine, Poly-pep-
tide & Cancer Institute-jában. Ezalatt
poszterbemutatással  vett részt a Sydney-
ben rendezett 11th International Congress
of Endocrinology-n: Kovács, M., Koppán,
M., Seprõdi, J., Teplán, I., Flerkó, B.: FSH
releasing potency of lamprey GnRH-III in
the rat in vivo and in vitro.
� Csernus Valér docenst kérték fel 2001 jú-
liusától a PTE Orvostudományi és Egész-
ségtudományi Szakosztály titkári teendõi-
nek ellátására.
� Dr. Csernus Valér megkapta a Pro
Facultate Medicinae ezüst fokozatát, melyet
az Egyetemi Napokon adtak át.
� Az ÁOK dékánja felkérte dr. Csernus
Valért az újonnan létrehozott Orvoskari
Kredit Bizottság tagjának.

Az I. Belgyógyászati Klinikáról

� A 2001. október 4-6-án Gyõrben meg-

rendezett Országos Hematológiai és Onko-
lógiai Nõvérkonferencián a klinika
Haematológiai Osztálya az alábbi elõadá-
sokkal szerepelt: Rendek Lídia, Tábori Já-
nos, Vidra Tímea, Szomor Árpád, Dávid
Marianna, Losonczy Hajna: A csontvelõ-
transzplantált betegek  ápolásának legfõbb
szempontjai (elõadói díj); Nagyné Tóth Klá-
ra: Az idõskori akut leukémia ápolási fel-
adatai; Szalontay Csilla: Autológ õssejt sze-
parálás és fagyasztás technikai kivitelezése
(elõadói díj).

ABiokémiai Intézetbõl

� Dr. Sümegi Balázs egyetemi tanár, dr.
Than Nándor és dr. Bellyei Szabolcs a
Sorrentoban 2001 szeptemberében meg-
rendezett 7th Conference of the Inter-
national Federation of Placental
Associations-on a Than N., Bellyei Sz.,
Than G., Szekeres Gy., Sümegi B. és Bohn
H.: How is placental protein 17b (PP17b)
/mannose 6-phosphate receptor transporter
involved in differentiation or apoptosis of
human epithelial cervical carcinoma
(HeLa) cells? valamint a Bellyei Sz., Than
N., Bohn H., Sümegi B., Than G.: Cloning,
sequencing and molecular biological char-
acterization of placental protein 25 (PP25)
címû poszterekkel szerepeltek.

ACsaládorvostani Intézetbõl

� Intézetünk szervezésében folytatódott to-
vábbképzõ tanfolyamsorozatunk „Interdisz-
ciplináris medicina” címmel. Az októberi té-
ma „A stroke” volt, majd ezt követi novem-
berben a „Kardiovaszkuláris kórképek” té-
májú továbbképzés.
� 2001. október 5-7. között Debrecenben a
Cívis Grand Hotel Arany Biká-ban került
megrendezésre a Magyar Általános Orvo-
sok Tudományos Egyesületének /MÁOTE/
X. Vándorgyûlése, melyen intézetünk több
munkatársa sikeres elõadást tartott. Külön
öröm számunkra, hogy intézetünk fiatal re-
zidens kollégái közül is szép számmal ke-
rültek ki elõadók. Intézetünk részérõl a kö-
vetkezõ elõadások hangzottak el: Dr. Nagy
Lajos: Kutatási tevékenység a családorvosi
gyakorlatban: múlt, jelen, jövõ; Dr. Stéger
Miklós, dr. Dormán Hajnalka, dr. Tóth Gá-
bor: A népegészségügyet befolyásoló meg-
betegedések retrospectív vizsgálata egy Ba-
ranya megyei kistelepülés praxisában; Dr.
Várbíró István, dr. Rinfel József, dr. Örkényi
Rudolf, dr. Nagy Lajos:Acsaládorvosi okta-
tó praxisok újraminõsítése a Pécsi Tudo-
mányegyetemen; Dr. Heim Szilvia, dr. Bán
Ildikó, dr. Csikós Ágnes, dr. Nagy Lajos:
„Lépésrõl lépésre” – avagy oktatási rend-
szerünk fejlesztése az ohioi tapasztalatok
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alapján; Dr. Rinfel József, dr. Várbíró Ist-
ván, dr. Csikós Ágnes, dr. Örkényi Rudolf,
dr. Nagy Lajos: Új módszerek a családor-
vos rezidensek gyakorlati készségeinek ki-
fejlesztésére a Pécsi Tudományegyetemen;
Dr. Dormán Hajnalka, dr. Stéger Miklós: A
Bálint csoportok szerepe a pszichoszomati-
kus szemléletû integratív orvosképzésben;
Dr. Hidasi Éva, dr. Bán Ildikó, dr. Nagy La-
jos: Hallgatói tükör (feed-back) alkalmazá-
sa a családorvosok folyamatos továbbkép-
zésében a Pécsi Tudományegyetemen; Dr.
Bán Ildikó, dr. Végh Mária: A családorvos-
tan graduális oktatásának elsõ éves tapasz-
talatai; Dr. Emõdi Kovács Éva, dr. Gál Eri-
ka: Pajzsmirigybetegek gondozása egy za-
laegerszegi praxisban; Dr. Vajcs Marianna,
dr. Végh Mária: Rheumatoid arthritis diag-
nózisa idõs korban; Dr. Nagy Richárd, dr.
Simon Endre, dr. Wesel Katalin: Az uroge-
nitális infekciók kórismézésének és kezelé-
sének buktatóiról egy elhúzódó eset kap-
csán; Dr. Fekete Csongor, dr. Gergye Fe-
renc: Túl a gyógyszereken, az evidenciákon
alapuló orvoslás tükrében; Dr. Szremácz
Renáta, dr. Prugberger László, dr. Lõcsei
Zoltán: Hydrocephalus okozta hypophysis
regulatio zavar ritka esete; Dr. Nyári Angé-
la, dr. Kopjár Gábor: Súlyos gyógyszer-
mellékhatás esete statinnal végzett terápia
kapcsán; Dr. Horváth Lóránd, dr. Váczi
Irén: Terhesség után manifesztálódó immu-
nológiai megbetegedés; Dr. Rácz Gábor, dr.
Rinfel József, dr. Csíky Botond, dr. Nagy La-
jos: A hipertóniás betegek kezelésének elve
és gyakorlata az ezredfordulón: egy felmé-
rés tapasztalatai. Fiatal elõadóink felké-
szültségét, elõadásaik sikerét mutatja, hogy
a legjobb fiatal elõadóknak kiírt „Romhányi
György Emlékverseny” egyik díjazottja Dr.
Emõdi Kovács Éva, a pécsi Családorvosi
Intézet rezidense lett. 
� Október 12-13-án Villányban került
megrendezésre a Baranya megyei Házior-
vosok XII. Fóruma, melynek intézetünk
volt az egyik szervezõje. Munkatársaink ré-
szérõl a debreceni kongresszushoz hasonló-
an több értékes elõadás hangzott el.
� Ahónap orvosának választotta a Család-
orvostani Fórum címû folyóirat szerkesztõ-
sége intézetünk munkaktársát dr. Örkényi
Rudolf házi gyermekorvos, egyetemi ad-
junktust, akinek a nyár folyamán jelent meg
„Az éjszakai hangmonitoring, mint közvet-
len észlelés új módszere a légúti betegségek
diagnosztikájában” címû tanulmánya.

Az Élettani Intézetbõl

� Dr. Lénárd László meghívott elõadóként
részt vett az Ausztráliában (Port Douglas)

2001 augusztusában megrendezett nemzet-
közi táplálkozástudományi kongresszuson
(ICPFFI XIII.). Az IUPS Food and Water
Intake Commission elnökeként vezetõségi
ülést tartott, ahol a következõ kongresszus
helyszínét és idõpontját jelölték ki. Tudo-
mányos elõadásának címe és szerzõi: Lé-
nárd L., Gálosi R., Székely M. and Hajnal
A.: The role of ascending catecholaminergic
pathways and intrinsic neurons of the nucle-
us accumbens in feeding behavior.
� Dr. Lénárd László részt vett az Új
Zélandon (Christchurch) 2001 augusztusá-
ban megrendezett XXIV. Élettani Világ-
kongresszuson. Mint az IUPS Food and
Water Intake Commission elnöke beszá-
molt a Commission elmúlt három évi mun-
kájáról. Munkatársaival együtt végzett kí-
sérleteirõl az alábbi posztert mutatta be: Lé-
nárd L., Bagi, É., Kertes, E. and Fekete É.:
Angiotensin microinjections into the amyg-
daloid body influence drinking and memo-
ry functions.
� Dr. Lénárd László, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelezõ tagja székfoglaló
elõadását 2001. szeptember 18-án tartotta
az alábbi címmel: A limbikus rendszer sze-
repe az éhség-motiváció, testsúlyszabályo-
zás és tanulás mechanizmusaiban.
� Dr. Lukáts Balázs elõadást tartott a II.
Magyar Viselkedés-Élettani  Konferencián,
melyet 2001. szeptember 27-én rendeztek
meg Budapesten, az alábbi címmel: Lukáts
B., Megyeri T., Papp Sz. és  Karádi Z.:  Íz-
percepciós zavarok a ventromediális  hypo-
thalamus glukóz-monitorozó  rendszerének
specifikus léziója után.

AFarmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézetbõl

� Az intézet tagjai részt vettek a Magyar
Toxikológusok Egyesülete 2001. évi konfe-
renciáján (Eger, 2001. október 25-27.), ahol
az alábbi elõadásokat tartották: Csanaky
Iván: Az arzenit dózisfüggõ biotranszfor-
mációja patkányban – nem az S-adenozil-
metionin depléció okozza a metiláció csök-
kenését; Németi Balázs: Az arzenát reduk-
ciója patkánymáj posztmitokondriális frak-
cióiban: citoszólbeli enzimet, tiolt és purin
nukleozidot igénylõ folyamat; Gregus Zol-
tán: Purin-nukleozid-foszforiláz mint a
citoszólbeli arzenát reduktáz.

AFül-Orr-Gégeklinikáról

n� Department of Otorhinolaryngology
Academic Medical Center of the University
of Amsterdam rendezte a 8. Nemzetközi
Orrplasztikai Kurzust és Szimpóziumot

2001. október 11-13. között. A rendezvé-
nyen meghívott vendégként dr. Hajas Ta-
más tanársegéd és dr. Szanyi István klinikai
orvos vett részt klinikánkról.

AGyermekklinikáról

� Dr. Soltész Gyula egyetemi tanár, az Eu-
rópai Diabetes Társaság alelnöke szeptem-
ber 9-13. között részt vett a társaság 10 500
résztvevõvel megrendezett konferenciáján
Glasgow-ban. Két posztert mutatott be, az
egyik poszterszekciót vezette, illetve elnö-
költ az általa koordinált Eurodiab nemzet-
közi munkacsoport ülésén.
� Dr. Weisenbach János egyetemi docens
részt vett és referátumokat tartott a szeptem-
ber 13-15. között Siófokon megrendezett
Nemzetközi Gyermekradiológus Szimpó-
ziumon.
� Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár
„Energy metabolism in obesity”, dr. Decsi
Tamás egyetemi docens „Essential fatty
acid supply, neurological function and
behaviour” címmel tartott felkért referátu-
mot a 23rd Congress of the European
Society for Parenteral and Enteral Nutrition
rendezvényen Münchenben, 2001. szep-
tember 8-12-én.
� Dr. Kelemen Katalin (University of
Denver, Barbara Davis Center for
Childhood Diabetes) 2001. szeptember 17-
én „Autoantigének 1-es típusú diabetesben”
címmel elõadást tartott.
� A klinika munkatársai 4 elõadást tartot-
tak a Magyar Gyermekdiabetes Szekció
2001. szeptember 27-28-án Zalakaroson
tartott ülésén, amelyet a Nagykanizsai Kór-
ház fõorvosa (dr. Baranyi Enikõ) és a szek-
ció elnöke (dr. Soltész Gyula) rendezett.
� A 7th Danube Symposium on Pediatric
Surgery rendezvényen (Visegrád, 2001.
szeptember 27-29.) a klinika két elõadással
szerepelt: 1. P. Vajda, A. Pintér, T. Magyar-
laki, A. Vástyán, Zs. Oberritter: Histo-logi-
cal findings after gastrocystoplasty in rab-
bits; long-term follow-up; 2. Zs. Oberritter,
A. Pintér, A. Farkas, Gy. Sándor, R. Somo-
gyi: Long-term results of subureteric teflon
injection (STING) in the treatment of vesi-
coureteral reflux. A rendezvény egyben a
Fiatal orvosok fórumának versenye is volt,
a versenyen dr. Vajda Péter 1. helyezést, dr.
Oberritter Zsolt 4. helyezést ért el.
� Dr. Pintér Andrásegyetemi tanárt a Német
Gyermeksebész Társaság 97. évi ülésén a tár-
saság tiszteletbeli tagjává választották.
� Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár
„Újabb ismeretek a gyermekkori elhízás-
ról”, dr. Decsi Tamás egyetemi docens „A
csecsemõtáplálás aktuális kérdései” címmel
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tartott felkért referátumot a Bács-Kiskun
megyei Kórház Gyermekgyógyászati Osz-
tálya Továbbképzõ Konferenciáján Kecs-
keméten, 2001. október 2-án.
� A klinika munkatársai 5 prezentációval
szerepeltek a Magyar Gyermekorvosok
Társasága és a Magyar Gasztroenterológiai
Társaság Gyermekgasztroenterológiai
Szekciójának XVIII. Tudományos Ülésén
Kõszegen, 2001. október 5-6-án: 1. Decsi
Tamás, Erhardt Éva, Jan Smeitink, Joon
Shin, Morava Éva: Glikogéntárolási beteg-
ség képében megjelenõ oxidatív foszfori-
lációs zavar; 2. Horváth Magdolna, Farkas
András: Meckel diverticulumos eseteink ta-
nulságai; 3. Horváth Magdolna, Tamáskó
Mónika, Tárnok András: Cystás fibrosis
gastrointestinalis és hepaticus szövõdmé-
nyei; 4. Horváth Magdolna: Herediter fruk-
tóz intolerancia; 5. Minda Hajnalka, Mol-
nár Szilárd, Burus István, Decsi Tamás:
Szoptatás és tápszeres táplálás hatása egész-
séges, érett csecsemõk vörösvértest memb-
rán lipidjeinek zsírsav összetételére. A ren-
dezvényen dr. Horváth Magdolna és dr.
Decsi Tamás üléselnöki feladatokat is ellá-
tott. Tamáskó Mónika V. évfolyamos tudo-
mányos diákköri hallgató (témavezetõ dr.
Horváth Magdolna) a zsûri ifjúsági külön-
díját nyerte el.
� Dr. Decsi Tamás egyetemi docens „A
csecsemõtáplálás új módszertani levele”
címmel felkért referátumot tartott a Magyar
Védõnõk Egyesülete Baranya Megyei és
Pécs Városi Szakosztályai továbbképzõ fó-
rumán 2001. október 17-én.

Az Egyetemi Gyógyszertárból

� 2001. október 12-13-án Mátraházán ren-
dezték a Magyar Mesterséges Táplálási
Társaság XII. kongresszusát. A rendezvény
fõ témája a kritikus állapotú betegek mes-
terséges táplálása volt. A PTE ÁOK Klini-
kai Táplálási Munkacsoportból 4 fõ (2
dietetikus, 1 orvos és 1 gyógyszerész) vett
részt a tudományos programon, melynek
legfõbb üzenete: sikeres, költséghatékony
gyógyító terápia nem képzelhetõ el átgon-
dolt és szakszerûen kivitelezett táplálásterá-
pia nélkül.
� Az Egészségügyi Miniszter három évi
idõtartamra az Egészségügyi Tudományos
Tanács Gyógyszeralkalmazási Bizottságá-
nak tagjává nevezte ki dr. Botz Lajost. A bi-
zottságot a hazai forgalombahozatali enge-
déllyel rendelkezõ készítmények ártámoga-
tási rendszerének és költséghatékony fel-
használásának szakmai véleményezõ testü-
leteként kívánják mûködtetni. Agyógyszer-
alkalmazási bizottság szakmai döntéseit ki-

zárólag a bizonyíték alapú orvostudomány el-
vei alapján, objektív klinikai viszgálati ered-
ményekre támaszkodva hozhatja meg. 
� Az Oktatási Miniszter 2003. december 31-
ig meghosszabította dr. Botz Lajos tagságát a
Felsõoktatási Tudományos Tanácsban. 

AKísérletes Sebészeti Intézetbõl

� Dr. Borsiczky Balázs tanársegéd elõ-
adással szerepelt a 2001. szeptember 20-22.
között Gyulán megrendezett Fiatal Trauma-
tológusok Fórumán. Elõadásának címe:
Borsiczky Balázs, Wiegand Norbert, Deák
Péter, Laczó Ferenc: Tourniquet ischaemiát
követõ reperfúziós károsodások.
� Dr. Ferencz Andrea PhD hallgató a Ma-
gyar Szabadgyök-Kutató Társaság szerve-
zésében megrendezett szimpóziumon 2001.
október 24-én elõadással szerepelt, mely-
nek címe: Vékonybél autotranszplantációt
megelõzõ ischaemiás prekoncícionálás ha-
tásai. A munka társszerzõi: dr. Borsiczky
Balázs, dr. Szántó Zalán (Kísérletes Sebé-
szeti Intézet), dr. Kiss Katalin (Orvosi Bio-
lógiai Intézet), dr. Kalmár Nagy Károly, dr.
Horváth Örs Péter (Sebészeti Klinika).
� 2001. október 26-27. között került inté-
zetünk által megrendezésre a „Varróanya-
gok és sebegyesítés” címû továbbképzõ
kurzus. A tanfolyam vezetését dr. Rõth Er-
zsébet és dr. Szabó Zsolt (Miskolc) végezte,
meghívott eladóként dr. Kelemen Ottó (Ba-
ranya Megyei Kórház, Sebészeti Tanszék)
tartott elõadást. A tanfolyam technikai lebo-
nyolításában a Kísérletes Sebészeti Intézet
diplomásai és asszisztensei egyaránt részt
vettek.

AMozgástani Intézetbõl

� A Mozgástani Intézet megalakulása óta
szorgalmazzuk a mozgástan bevezetését az
orvosképzésbe. Nemzetközi példák alapján
megújítottuk és kiegészítettük az eredeti ja-
vaslatunkat a rehabilitáció alapelveivel. Jól-
lehet a tantárgy bevezetése elsõsorban az in-
tézet számára jelentene nagy megterhelést,
mégis szorgalmazzuk, mert a társadalmi
igények egyre sürgetõbbé teszik az orvosok
ilyen irányú felkészítését. 
� Az egyetemeink közötti megállapodás
alapján dr. Ángyán Lajos egyetemi tanár lá-
togatást tett a Ljubljanai Egyetemen. Láto-
gatásakor elõadást is tartott a Rehabilitációs
Intézet munkatársainak, illetve az orvostan-
hallgatóknak az ötödik évfolyamon a
„Mozgástan és rehabilitáció” tantárgy kere-
tében az elméleti (tradícionális) mozgástan
alapelveirõl.
� A Mozgastani Intézetben megkezdtük a

pécsi minõsített sportolók erõnlétének fel-
mérését és rendszeres ellenõrzését.

Az Ortopédiai Klinikáról

� Dr. Domán István az Európai Ortopéd és
Traumatológus Szövetség (EFORT)
„Travelling Fellowship”-jén vett részt
2001. szeptember 2-10. közötti idõszakban
Angliában. A részvételt az EFORT, a kiuta-
zást a Magyar Ortopéd Társaság támogatta
anyagilag.
� 2001. október 12-13-án Szolnokon meg-
rendezésre került Fiatal Ortopéd Orvosok
Fórumán dr. Koós Zoltán–dr. Than Péter
valamint dr. Kontrohr Tivadar–dr. de Jonge
Tamás szerzõpárosok jelentek meg elõadás-
sal. Dr. Koós Zoltán a „Szekció legjobb elõ-
adása” címet nyerte el.
� Dr. Kustos Tamás 2001. október 15-tõl
28-ig a Mainz-i Egyetem Ortopédiai Klini-
káján töltött szakmai gyakorlatot.

APszichiátriai és 
Orvosi Pszichológiai Klinikáról

� Dr. Tényi Tamás egyetemi adjunktus
2001. szeptember 1. és 2002. szeptember 1.
közötti idõszakra a Magyar Tudományos
Akadémia Bolyai János Kutatói Ösztöndí-
ját, míg a 2002. szeptember 1. és 2004.
szeptember 1. közötti idõszakra az Oktatási
Minisztérium Békéssy György Posztdokto-
ri Ösztöndíját nyerte el.

ASebészeti Klinikáról

� Dr. Horváth Örs Péter egyetemi tanár két
szekcióban volt üléselnök a 2001. szeptember
6. és szeptember 9. között, São Pauloban meg-
rendezett VIII. World Congress of Society of
Diseases of the Esophagus-on. Agégemegtar-
tásos nyelõcsõmûtétekrõl tartott elõadást. A
vezetése alatt álló oesophagus munkacsoport:
dr. Cseke László, dr. Varga Gábor és dr. Papp
András a neoadjuváns kezelésrõl, a reflux és
az achalasia témakörében 5 poszterrel vett
részt.
� Dr. Molnár F. Tamás docens az Európai
Szív- és Mellkassebészeti Társaság
(EACTS) és az Európai Mellkassebészek
Társasága (ESTS) együttes kongresszusán
meghívott üléselnökként vett részt Lissza-
bonban, 2001. szeptember 16-19. között.
Az EACTS Posztgraduális Képzési Bizott-
sága, valamint az ESTS-ben mint Regent
for Hungary megbizatása (az elõbbeni 4 év,
az utóbbi 6 év múltán) az alapszabály sze-
rint lejárt. Felkérést kapott a 2002-es, isz-
tambuli kongresszus tudományos bizottsá-
gában való részvételre.

32

ORVOSKARI HÍRMONDÓ



� Horváth Örs Péter egyetemi tanár ülés-
elnökként, Weber György és Molnár F. Ta-
más docensek pedig a plenáris üléseken tar-
tott felkért referátumokkal (Minimálisan
invazív érsebészet, illetve Minimálisan
invazív sebészet: cui prodest?, Egy mell-
kassebész dilemmái címmel) szerepeltek a
Magyar Sebésztársaság Endoszkópos
Szekciójának VIII. Kongresszusán Székes-
fehérváron, október 4-6. között. Aklinikáról
a következõ elõadások hangzottak még el:
Benkõ I., Molnár F. T., Pataki A., Horváth
Ö. P.: Ultracision: Új módszer a tüdõbiop-
sziák elvégzésére; Vereczkei A., Tóth L.,
Arany A., Illényi Gy., Horváth Ö. P.:
Laparoszkóposan eltávolított lép extrakció-
ja transzvaginális behatolásból; Vereczkei
A., Papp A., Horváth Ö. P.: Az intraperi-
toneális CO2 nyomás hatása experimentális
léptok sérülés vérzési idejére laparoszkópia
során.
� A 43. Somogyi Orvosnapok Nagyatá-
don szervezett tudományos üléseire klini-
kánk több felkérést is kapott. Dr. Papp La-
jos egyetemi tanár és dr. Molnár F. Tamás
meghívott üléselnökök voltak, Tizedes
György és munkacsoportja pedig az emlõ-
rekonstrukcióról tartott referátumot.

ASebészeti Tanszékrõl

� A Szombathelyen megrendezett Angio-
lógiai napokon Kollár Lajos professzor fel-
kért elõadást tartott a stentgraft beültetések-
kel nyert tapasztalatokról, Rozsos István,
Kasza Gábor és Forgács Sándor poszterrel
szerepelt. E kongresszus keretében került
kiosztásra az Érbetegségek folyóirat leg-
jobb publikációért járó kitüntetése, amit
Kollár Lajos professzor kapott meg.

� A Debrecenben megrendezett szakdol-
gozói kongresszuson Ripp Klára és Mile
Bertalanné elõadással szerepelt. Ripp Klára
elõadása dicséretet kapott.
� Rozsos István meghívott elõadóként
részt vett a Sebinko Szövetség kongresszu-
sán, Tatabányán.
� Rozsos István elõadást tartott a Magyar
Sebkezelõ Társaság Kongresszusán, Buda-
pesten.
� Kelemen Ottó részt vett a Rómában
megrendezett Európai Plasztikai Sebész
Kongresszuson.
� Kelemen Ottó elõadást tartott a Varró-
anyagok és sebegyesítés továbbképzésen a
PTE ÁOK Kísérletes Sebészeti Intézetben.
� Töretlenül folytatódik a hasi aorta aneur-
izmák kezelésében bevezetett stentgraft
implantáció, november 6- án ismét kettõ be-
tegnél.

ASzülészeti és Nõgyógyászati 
Klinikáról

� Klinikánk szervezésében október 12-én
került megrendezésre az Interdiszcipliná-
ris Fórum több hazai orvostársaság közre-
mûködésével. A felkért elõadások a fejlõ-
dési rendellenesség intrauterin diagnoszti-
kája és sebészi kezelése, illetve a koraszü-
löttek perinatális ellátása témakör köré
csoportosultak. A különbözõ szakterületek
jeles képviselõinek elõadásai hangzottak
el. Klinikákról dr. Szabó István egyetemi
tanár: A szülésvezetés dilemmája a 24-28.
héten – a steroid prophylaxis hazai gya-
korlata címmel, dr. Ertl Tibor egyetemi ta-
nár: Immaturus újszülöttek korszerû peri-
natális ellátása, dr. Arany Antal: 3D ultra-
hang szerepe a fejlõdési rendellenességek

diagnosztikájában, és dr. Veszprémi Béla:
Genetikai tanácsadás lehetõsége a fejlõdé-
si rendellenességek megelõzésére címmel
tartottak felkért elõadást.
� Immár hatodik éve klinikánk rendezé-
sében október 5-én „Az asszisztált repro-
dukció idõszerû kérdései VII. Sympo-
sium” zajlott le. Mánfai Zoltán egyetemi ad-
junktus „IVF programunk a számok és az
esetek tükrében” címmel tartott elõadást.
� Dr Than Gábor egyetemi tanár szep-
tember 19. és 23. között Sorrentóban, a
VII IFPA-n vett részt. Kutatási eredmé-
nyeit Than. G. N., Szekeres Gy., Sümegi B.,
Than N. G., Bellyei Sz. és Bhon H.:
Placental protein 17b (PP17b)/mannose 6-
phosphate receptor transporter overexpres-
sion and human uterine cervical cancer”
címmel ismertette.
� Dr. Ertl Tibor egyetemi tanár Trieszt-
ben 2001. október 5-6-án megrendezésre
került XXIII. Alpe Adria Meetingen meg-
hívott elõadóként „Maternal and neonatal
metoclopramide treatment-endocrine as-
pects” címmel tartott elõadást. 
� 2001. október 12-én Sopronban a IX.
Országos Radiológiai Kongresszuson dr.
Vizer Miklós egyetemi tanársegéd tartott
elõadást „Kezdeti tapasztalataink 3D ultra-
hanggal” címmel.
� 2001. okktóber 19-én Budapesten az
Elsõ Magyar 3D Ultrahang Kongresszu-
son dr. Arany Antal egyetemi adjunktus
üléselnöki teendõket látott el, valamint
„Magzati fejlõdési rendellenességek 3D
UH diagnosztikája” címmel elõadást tar-
tott. Továbbá dr. Vizer Miklós egyetemi ta-
nársegéd elhangzott elõadásának címe:
Normális magzati anatómia 3D ultrahang
vizsgálata.
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A PAB székház november havi programja
11. 14. 9:00 Klinikai pszichológia a XXI. század elején – konferencia

11. 13. 15:00 A gyógyszertári gyakorlat aktuális kérdései

11. 16. 10:00 I. Sportinformatikai ankét

11. 17. 10:00 Teratológia – „Az orvostudomány határterületei” szimpózium sorozat

részeként

11. 19. 15:00 Efectin bevezetõ szimpóziuma

11. 20. 15:00 OXIS szimpózium – Korszerû asthmakezelés

11. 28. 16:00 Szemléletváltás a hypertonia kezelésében – konferencia
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Széchenyi István Ösztöndíj és 
Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj 

Az oktatási miniszter ez év szeptember elsején meghirdette a 2002. szeptember 1-tõl folyósítandó Széchenyi István Ösztöndíjat és a
Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjat.
A Széchenyi István Ösztöndíj célja, hogy az ösztöndíjban részesülõk alkotóerejüket a felsõoktatásban végzett kiemelkedõ oktatói és
kutatói teljesítményük színvonalának és minõségének fokozására fordíthassák és felkészülhessenek az egyetemi tanári feladatok
ellátására.
A Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj célja, hogy a tudományos, illetve mester fokozat megszerzését követõen, a legtehetségesebb
és legrátermettebb kutatók és mûvészek pályájukat a hazai felsõoktatási intézmények mûhelyeiben alapozzák meg, ezáltal elõsegítve a
vezetõ oktatói utánpótlás biztosítását a felsõoktatási intézményekben.
Mindkét pályázat beküldési határideje 2002. január 15.
A pályázati anyag beszerezhetõ az OM Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Bp, Szalay u. 10-14.), illetve irodánkon (Pályázati Iroda, 7643
Pécs, Szigeti út 12., Tel: 536-298)
A pályázati anyag számítógépes hálózaton keresztül is elérhetõ: http://www.fpi.hu/bekesy/index.html ill.: 
http://www.fpi.hu/szechenyi/index.html

Bihari Ottó Kutatói Ösztöndíj

Az ösztöndíj célja a PhD vagy DLA fokozat megszerzésének

támogatása az egyetemen dolgozó oktatók, kutatók számára.

Az ösztöndíjra pályázhatnak az egyetem teljes közalkalmazotti

jogviszonyban foglalkoztatott oktatói, kutatói, akik hivatalosan

részt vesznek PhD vagy DLA képzésben, és vállalják, hogy a

PhD ill. DLA fokozat megszerzését követõ 3 éven belül közal-

kalmazotti jogviszonyukat lemondással nem szüntetik meg.

A pályázati összeg nagysága legfeljebb 150 000 Ft. Az

ösztöndíjat csak egyszer lehet igényelni.

A pályázati összegre minden évben kétszer – március 31.

és október 31. napjáig – lehet pályázatot benyújtani. 

A pályázatokat az egyetem Tudományszervezési

Osztályán kell benyújtani a megfelelõ ûrlappal együtt. 

(A teljes kiírás és az ûrlap a Pályázati irodán besze-

rezhetõ)

Research position (Postdoc) for 3 years (BAT-O IIA) Aresearch position is offered for 3 years to medical doctors, biochemists

or biologist. Applicants should be intrested in research work in the field

of atherosclerosis, particulary concerning the metabolism of lipids and

vitamins in-vivo, on a cellular and on a molecular level. Applicants with

respective experience will be preferred; a sufficent knowledge of either

English or German is necesarry.Our institute is part of the faculty of medicine in the Otto-von-Guericke

University in Magdeburg, Germany, and also operates the central labo-

ratory of the university hospital. The research fellow will have the oppor-

tunity to specialize in „laboratory medicine” (for MDs) or „clinical

chemistry”. The monthly net salary of a BAT-OIIA position is between

DM 3000,-4000,-, depending on age, family status etc.
Please send your application (personal and academic curriculum

vitae, publication list) to: Prof. dr. Claus Luley, Institut für Klinische

Chemie und Pathobiochemie, Leipziger Str 40, 39120 Magdeburg

Germany; e-mail: Claus.Luley@Medizin.Uni-Magdeburg.de

Pályázatok
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Az Országos Tudományos 
Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága pályá-
zatot hirdet tudományos iskolák 
támogatására

A pályázat célja nemzetközileg elismert, szakmailag ki-
emelkedõ, a tudományos utánpótlás nevelésében kiváló tudó-
sok által vezetett tudományos iskolák, a legeredményesebb
tudományos mûhelyek fontos, új témáinak támogatása. Apá-
lyázaton tudományos iskolák vezetõje (vezetõi) köré csopor-
tosult kollektívák vehetnek részt. Elsõbbséget élveznek azok a
nagyszabású kutatási tervek, amelyek megindítását és megva-
lósítását eddig a pénzhiány akadályozta, de jelentõs új eredmé-
nyeket ígérnek. Ugyancsak javítja egy pályázat esélyeit, ha
nagy számban von be fiatal kutatókat.
Apályázó témavezetõnek magyar állampolgárnak kell lennie,
és magyar kutatóhelyhez kell kötõdnie, és – a pályázat beadá-
sának idõpontjában – legalább a tudomány doktora fokozattal
ill. az MTA doktora tudományos címmel kell rendelkeznie. A
pályázaton való részvételt érvényben lévõ OTKAkutatás téma-
vezetése nem korlátozza.
A pályázat céljára várhatóan évi 600 MFt áll rendelkezésre a
2002-2004-es évekre.
Pályázni a szükséges mellékeltekkel ellátott és pontosan kitöltött
pályázati ûrlapon lehet, amely az OTKAIrodán (1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 48-52. II. em. 205.; tel.: 210 0210, 210
0167) és a kutatóhelyeken szerezhetõ be, valamint az OTKA
honlapjáról (www.otka.hu) letölthetõ. 
A pályázatot 5 példányban kell eljuttatni az OTKA Irodá-
ba, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve,
„Tudományos iskola pályázat” felirattal ellátva, kizárólag
postán keresztül, ajánlott küldeményként, legkésõbb 2001.
december 15-i postabélyegzõvel feladva. (Levélcím: 1476
Bp. 100. Pf. 289, Csomagcím: 1087 Budapest, Könyves Kál-
mán krt. 48-52.). A határidõn túl feladott, valamint a forma-
ilag nem megfelelõ pályázatok bírálatára nem kerül sor. Pót-
információk beadására nincs lehetõség.
Pályázati ûrlap az OTKAIrodán és kutatóhelyeken szerezhetõ be, va-
lamint az OTKA honlapjáról (www.otka.hu) letölthetõ: (tud-
iskpalya.rtf). OTKAIroda Budapest, 1087 Könyves Kálmán krt. 48-
52. II. em. 205., telefon/fax: 2100-167 v. 210-0210, levélcím: 1476
Bp.100. Pf. 289,csomagcím: 1087 Könyves Kálmán krt. 48-52.

Pályázati felhívás Fogarty Ösztöndíjra

A Népjóléti Minisztérium Egészségügyi Tudományos Tanácsa

és a Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet magyar

állampolgárok részére Amerikai Egyesült Államokbeli egy, ill.

két éves kutatási ösztöndíjakra. A kutatási tanulmányutakat a

Fogarty International Center, National Institutes of Health és a

magyar felek közötti tudományos együttmûködési megállapodás

teszi lehetõvé.

A tanulmányútra pályázhat minden olyan tudományos kutató,

akinek a tudományos kutatásban már tapasztalata van, képes

önálló elméleti vagy klinikai kutatásokra, de kutatási pályafu-

tása még kialakulóban van. A tanulmányút lehetõséget ad a

szakmai tudás fejlesztésére, egészséghez kapcsolódó kollabo-

ratív kutatásra az Egyesült Államokban.

A tanulmányútra pályázhatnak orvostudományi egyetemet

végzettek, valamint más egyetemi diplomával rendelkezõk is.

A pályázónak angol felsõ, ill. középfokú nyelvvizsgával kell

rendelkeznie. A pályázó nem tartózkodhat az USA-ban a fo-

lyamodás idõtartama alatt.

A pályázat két fordulóban történik.

A pályázatot a Népjóléti Minisztérium Egészségügyi Tudo-

mányos Tanácsa, Fogarty Ösztöndíj magyar Jelölõ Bizottsága

címére (1161 Budapest, Pf. 1.) kell küldeni.

A Népjóléti Minisztérium Egészségügyi Tudományos Taná-

csa és a Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet fia-

tal kutatók részére 1, illetve 2 éves kutatási ösztöndíjakra az

Amerikai Egyesült Államokba. A kutatási tanulmányi ösztön-

díjat a Fogarty International Center és a magyar felek közötti

tudományos együttmûködési megállapodás teszi lehetõvé. 

A pályázatokat az Egészségügyi Tudományos Tanács Fogarty

Ösztöndíj magyar Jelölõ Bizottsága (1051 Budapest,

Arany János u. 6-8. vagy 1361 Budapest Pf. 1) részé-

re kell beküldeni. 

A fiatal kutatók Fogarty ösztöndíját minden évben meghir-

detik.
FIC (Fogarty International Center) web site-ja: 

http://www.nih.gov/fic

A részletes kiírás megtalálható az interneten Pályá-

zati Hírlevelünkben.

Grundtvig felnõttoktatói mobilitás 

A Grundtvig akció célja: az európai együttmûködési programok által hozzájárulni az életen át tartó tanulás európai dimenziójának kialakulásához,
valamint elõsegíteni a felnõttoktatás hozzáférhetõségét és minõségének javítását.
Pályázati feltételek: 

� intézményi támogatás, 
� a fogadó intézmény által jóváhagyott munkaterv, 
� a célország nyelvének magas szintû ismerete, 
� a pályázó az 1998/99-es tanévig visszamenõleg nem részesült SOCRATES-támogatásban, 
� a támogatás az utazás, a megélhetés és a tanfolyami díj költségéhez járul hozzá, összege max. 1500 euró lehet, amelybõl a tanfolyami díj

nem haladhatja meg a 750 eurót.
Pályázati határidõk: 2002. január 15., április 15.
Pályázni csak az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén lehet. A pályázatokat 2 példányban, ajánlott küldeményként, postai úton kérjük eljuttat-
ni a Socrates Nemzeti Iroda címére.
Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Iroda 1082 Budapest Üllõi út 82.
Postacím: 1438 Budapest 70, Pf. 510., Telefon: 210-9710, fax: 210-9701, e-mail: info@tpf.hu internet: http://www.tpf.iif.hu/socrates
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A Humán Anatómiai Intézet idén is kegyeleti
megemlékezést tartott az oktatási célra felaján-
lott halottak emlékére a pécsi Központi
Temetõben. A megemlékezésen több mint két-
százan vettek részt, köztük az Általános
Orvostudományi-, a Gyógyszerész Kar és az
Angol Program hallgatói, az intézet dolgozói,
az elhunytak hozzátartozói és többen azok
közül, akik saját holttestüket az orvosképzés
céljára felajánlották. A Római Katolikus, a
Református és az Evangélikus egyház papjai a
Központi Temetõ kápolnájában tartott közös

szertartáson emlékeztek meg
halottaink nemes felaján-
lásáról. Az idén a szertartás az
evangélikus egyház liturgiáját
követte. A kápolnából induló
menet az egyetemi parcellához
vonult, ahol a résztvevõ egy-
házak képviselõi által vezetett
közös imádságot követõen dr.
Sétáló György, a Humán
Anatóiai Intézet igazgatója tar-
tott rövid megemlékezést a
holttest-felajánlás ügyérõl,
majd az egyetemi hallgatók az alkalomhoz és a
helyhez illõ irodalmi idézetekkel járultak hozzá
a kegyeleti megemlékezés bensõséges hangu-
latának kialakításához. Versidézetet mondott

Majorovics Éva, Reskó Ágnes és Tálos Szilvia
Terézia. Végül a résztvevõk virágot helyeztek el
a központi emlékhelynél és valamennyi sírhe-
lyen, majd mécseseket gyújtottak.

Halottak napja

Halottak napja




