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Bevezetés

A Pápai Páriz Ferenc-díj és Alapítvány megszületésének körülmé-
nyeire szeretnék egy pár gondolattal visszaemlékezni. Brassóban 
születtem és nevelkedtem, ahol három nemzetiség élt egymás mellett 
békességben. Már kora gyermekkoromban elsajátítottam „a tolerancia” 
elvét, ezzel párhuzamosan megtanultam azt is, hogy a nemzeti-
kisebbségi sorban élőnek sokkal többet és jobban kell teljesítenie, mint a 
nemzeti többség fiainak. Aki ezt nem élte meg, az nem is érti meg soha 
a kisebbségi sorsot. Másodrendű állampolgárként leéltük az életünket 
aránylag kiegyensúlyozottan, sok munkával, nem volt különösebb 
problémánk, mert tudat alatt úgy éltünk Székelyföldön, mintha otthon 
lennénk. Megőriztük a nemzeti identitásunkat, sőt, amikor a többségi 
nemzetet a volt diktátor nemzeti öntudatra nevelte, akkor bennünk is 
„csak azért is” jobban tudatosodott a nemzeti öntudat. A másodrendű 
polgári státusz és a kettős mérce alkalmazása velünk szemben talán jól 
is jött, mert újra javult a székelység nemzeti öntudata, ami biztosítja 
túlélésünket.

A rendszerváltás után született az a gondolatom, hogy hozzunk létre 
egy díjat az egészségügyben dolgozók számára, csökkentve a frusztráció 
érzését. A díjat azzal az őszinte szándékkal hoztam létre, hogy 
mindnyájunk örömére szolgáljon, azoknak is, akik kapják és azoknak 
is, akik adományozzák. Az első előterjesztésem az Erdélyi Múzeum-
Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályához 1996-ban 
volt, a beadványt a választmány megtárgyalta, de érdembeli határozatot 
nem hozott. Anyagi fedezet nem volt, a második beadványt 1999-
ben terjesztettem a választmány elé, melyben szerepelt az alapítvány 
létrehozása, ami biztosítani fogja az anyagi fedezetet.

A magyar államiság ezredik évfordulója alkalmából, saját 
kezdeményezésemre, 2000 februárjában létrehoztam a Pápai Páriz Fe-
renc Alapítványt, Erdély hírneves orvostudósa, polihisztora emlékének 
megörökítésére. Az alapítvány céljai között szerepel az a szándék, 
hogy segítséget nyújtsunk az orvosok, gyógyszerészek folyamatos 
szakmai továbbképzéséhez, továbbá, hogy évente díjazzuk az elismerés 
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jeléül azokat az orvosokat, gyógyszerészeket, akik kiváló szakmai 
és tudományos tevékenységet fejtettek ki. Ennek érdekében Pápai 
Páriz Ferenc Emlékérmet és kísérő oklevelet létesítettünk, melynek 
kiosztására (évente l–3 díj) az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi 
Szakosztály éves tudományos ülésszakán kerül sor. A díj azoknak a 
Romániában tevékenykedett és tevékenykedő magyar orvosoknak, 
gyógyszerészeknek, biológusoknak, preklinikai kutatóknak ítélhető 
oda, akik az alábbi feltételek egyikének megfelelnek:

a., életmű díjban részesülhetnek azok a hatvan éven felüliek, akik 
kiváló szakmai és tudományos tevékenységet fejtettek ki pályafutásuk 
alatt,

b., akik az alapkutatásban kimagasló eredményt értek el,
c., olyan klinikai-epidemiológiai tanulmányokért, melyek az adott  

terület lakosságának reprezentatív hányadát foglalják magukba,
d., magyar nyelven megjelent szakkönyvek szerzőinek,
e., negyven év alatti kollégáknak: az alapkutatásban, klinikai-

epidemiológiai tanulmányokban elért eredményekért, valamint a 
meghirdetett pályázat nyertesének.

Célkitűzéseink szerint hozzájárultunk az orvosok folyamatos szakmai 
továbbképzéséhez: 1994–1999 között a Családorvosi Továbbképző 
Konferenciákat az EME OGYSZ, a MET és a Román Gyermekgyógyász 
Társaság Hargita megyei fiókja szervezte. 2000-től ezeket a teendőket a 
Pápai Páriz Ferenc Alapítvány vette át. 

Tudományos ülések: 2000–2005
# Az EME OGYSZ X. jubileumi ülésszaka 2000-ben
# A MET X. jubileumi tudományos ülése 2003-ban
# Fogorvosi szimpózium 2005-ben.
Összesen a három rendezvényen: 707-en regisztráltak.
Családorvosi konferenciák: 
# 1994–1999. között: 6
# 2000–2019. között: 20
ÖSSZESEN: a 26 konferencián 403 előadás hangzott el:
245 előadás az anyaországból – budapesti, pécsi, debreceni, szegedi 

professzoroktól,
158 előadás a MOGYE oktatóitól, illetve erdélyi főorvosoktól,
Két előadás németországi és egy zentai előadótól.
Regisztráltak száma: 7211 orvos és 2061 szakdolgozó
 

Az alapítvány díjazási tevékenységét a díjazási szabályzat értelmében 
fejtette ki. A beérkezett javaslatok alapján az EME OGYSZ Tudományos 
Bizottsága tett javaslatot a Pápai Páriz Ferenc-díjra, amit a kuratórium 
titkos, egyhangú szavazással hagyott jóvá.

Emlékérem:

Előlap: a körkörös felirat: „1649–1716 Pápai Páriz Ferenc”, középen a 
jobb profilja.
Hátlap: „A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány és az EME OTGY Szakosztály 
díja. Alapítva 2000-ben.”
Készítette: Sánta Csaba szobrászművész, átmérője: 100 mm, anyaga: 
bronzöntvény.

Az alapítvány kuratóriuma 2012. márciusi ülésén úgy határozott, 
hogy a díjat ezentúl Székelyudvarhelyen adják át, minden év szeptember 
10-én, Pápai Páriz Ferenc halálának évfordulóján. Ez alkalomból a 
kuratórium az emlékérem hátlapját módosította a melléklet szerint: 
„A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány díja. Alapítva 2000-ben.” Újabban a 
díjazott nevét is feltüntetjük a hátlapon.
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Az alapítvány fennállása óta húsz alkalommal díjaztuk azokat a 
szakembereket, akik a  szakmai és tudományos tevékenységben kitűntek. 
Az 53 díjazottunk közül 42 életműdíjban, kilenc fiatal kutatódíjban 
részesült, díjaztunk egy magyar nyelven írt szakkönyvet, egy személy 
pedig különdíjban részesült. 

A díjazottak szakmai státusz szerinti megoszlása a következő: 39 
egyetemi oktató, tizenkét főorvos és két főgyógyszerész (több gyógy-
szerészoktató is részesült díjban).

Jelen kiadványunkban díjazottainkat fényképük és az ünnepségeken 
elhangzott laudáció kíséretében mutatjuk be.  
 Az alapítvány egyéb megvalósításairól honlapunkon lehet 
tájékozódni.

(www. papaialapitvany.org)

Székelyudvarhely, 2019 júliusa   

Balla Árpád   

Díjazottak
2000–2019
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Prof. Dr. CSŐGÖR LAJOS

A ma kilencvenhat éves Csőgör Lajos professzor a nagy öregek azon 
nemzedékéhez tartozik, akik létrehozták, fenntartották és nemzetközi 
hírnevet szereztek a marosvásárhelyi magyar tannyelvű orvosi és 
gyógyszerészeti egyetemnek.

Csőgör Lajos professzor Nagysármáson született 1904-ben. Egyetemi 
tanulmányait Szegeden kezdte, majd Kolozsvárt fejezte be. 1935-től 
egykori iskolájának, a nagyenyedi Bethlen-kollégiumnak lett iskolai 
fogorvosa. 1940-től tanársegéd, majd egyetemi tanár a kolozsvári 
fogászat tanszéken. A háború befejeztével, 1945-ben egyike azoknak, 
akik tárgyalnak a hatalommal az önálló magyar nyelvű egyetem 
megalapításáról, majd a Bolyai Tudományegyetem első rektora lesz.

Az 1948–49-es tanévben a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetemen rektorrá nevezik ki. Fogorvosképző iskolát megteremtő 
szándékát megakadályozta az 1949-ben való bebörtönzése, mely koholt 
vádak alapján, koncepciós per alapján Csőgör Lajost hét évre megfosztja 
szabadságától.

Az 1959-ben történő rehabilitációja után, az újra megindult 
fogorvosképzésben tanszékvezető professzorként fejtette ki oktatói és 
tudományos tevékenységét, egész nyugdíjazásáig.

Közírói munkásságát már egyetemi hallgatói korában elkezdte, az 
Erdélyi Fiataloknak, majd a Falvak Népének és a Magyarpárti Ellenzéket 
képviselő Ellenzéki Közlönynek a szerkesztője és munkatársa. 

Tudományos publikációi főleg a fog- és szájbetegségek megelőzését 
szolgálták. Vigyázz a fogakra című munkáját a helyes szájápolásról 
1949-ben adta ki, Fogászat című tankönyve ugyancsak a prevenciós 
gondolatokat tükrözi. 

Kezdeményezője volt először az országban a marosvásárhelyi ivóvíz 
fluordúsításának, mely egy évtizeden keresztül védte a gyermekeket a 
caries ellen.

A napi sajtóban jelentek meg az orvosi felsőoktatásról, az ifjúság 
neveléséről, az orvosi etika kérdéseiről szóló írásai.

Mélységes humanizmusával, bölcsességével az orvosi egyetem rektori 
székében is sikerült az intézményt a korszerű magyar tudományosság 
hazai központjává fejlesztenie.

Magas életkorához kívánunk még sok évet és továbbra is őrizze meg 
korát meghazudtoló egészségét.

              Prof. dr. Bocskay István
Marosvásárhely, 2000. május 10. 

(1904–2003)
fogorvos, a MOGYI első rektora
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Prof. Dr. MÓDY JENŐ, PhD

Salvador Luria, az 1969 évi orvosi Nobel-díj egyik kitüntetettje írja 
Az élet befejezetlen kísérlet című könyvében, hogy a Föld valamennyi 
élőlénye közül egyedül az ember az, akinek sikerült feltárnia és megfejtenie 
a természet titkait és ezáltal megszereznie a felette való uralmat. 
Egyszersmind azonban tudomásul kellett vennie saját halandóságának 
a tényét is. Ennek ellenére az „ars longa, vita brevis” nosztalgiájából 
szüntelen alkotókedv fakadt és fakad azóta is. 

A fenti sorok a nemrég elhunyt kiváló pályatársunk, dr. Módy Jenő 
professzor Pályám emlékezte című írásából valók és jellemzik a szerző ars 
poeticáját, töretlen hűségét és elkötelezettségét a tudományos kutatás, 
valamint humanitás értékrendje mellett.

Módy Jenő életpályája töretlen és tiszta. A marosvásárhelyi 
Református Kollégium ősi falai között, kitűnő tanárok avatott keze 
alatt tárul fel előtte nemcsak a természet csodálatos világa, de az abból 
fakadó művészetek mérhetetlen szépsége és gazdagsága is. Életében a 
tudomány és a művészet (elsősorban a zene és az irodalom) ettől kezdve 
két egymástól elválaszthatatlan dolog. A vásárhelyi egyetemi évek alatt 
olyan neves professzorok hallgatója, majd 1949-től gyakornoka, mint 
Mosonyi János, illetve Ludány György és Obál Ferenc. A biokémia, az 
élettan és az immunológia a kedvelt területei. 1966-ban a Temesvári 
Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézetében megszerzi az orvos-
tudományok doktora címet, majd 1970-ben egyetemi docensként 
megszervezi és vezeti a marosvásárhelyi Klinikai Biokémiai Tanszéket, 
amelynek 1990-től nyugalomba vonulásáig vezető professzora. 
Ezekre az évekre esnek a „peregrinálások”: Bochum (1970, 1991, 
1993), Saarbrücken (1993) és Köln (1994). Kivételes kreativitása, 
eredeti látásmódja az itt végzett kutatásaiban nyertek megvalósulási 
lehetőséget, ahol végre a megfelelő műszeres feltételek is biztosítottak. 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának 1996-
os ülésszakán előadását hallgatva jegyezte meg Vizi E. Szilveszter, a 
Magyar Tudományos Akadémia alelnöke: „büszkék lehettek Módy 
Öcsire, az egyik legnagyobb és legeredetibb személye napjaink magyar 
tudományosságának”.

Nemcsak kutatóként volt kitűnő, hanem oktatóként is remekelt. 
Előadásait a világosság, szellemesség és a választékos, elegáns 
nyelvismeret jellemezte. Óráira sereglettek a hallgatók, ezt személyisége, 
mondanivalója és stílusa egyaránt érthetővé teszik. Az utóbbi években 
doktorátus-vezetői rangot nyer, és a Román Orvostudományi Akadémia 
tagjául választja. Szakmai munkásságát több száz tudományos 
közlemény, számos jegyzet és három könyv jelzi.

Az életpálya ismertetése nem lenne teljes, ha nem említeném ragyo-
gó nyelvtudását (német, angol, francia), enciklopédikus műveltségét, 
kiváló humorát és kivételes emberi tartását, amellyel távol tartotta 
magát a politikai élet csapdáitól és útvesztőitől. Életműve úgy hiszem  
– emberként, tudósként és erdélyi magyar értelmiségiként egyaránt 
példaértékű. Szorongásairól és kitartásáról híven vallanak Jönkpingben, 
1997. július 28-án papírra vetett sorai (Búcsú a hetedik X-től):

(1922–1999)
immunológus, a Román Orvostudományi Akadémia tagja
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Hogy futni kéne, mindig tudtam,
S itt vagyok mégis, mert hazudtam,
s el is hittem, mert az élet bennem,
hogy addig lehetetlen mennem,
amíg szép rendben meg nem oldom
néhány halaszthatatlan dolgom.
Nem futott el, maradt, helyt állott a vártán.

Ezek azok a gondolatok, amelyek jegyében javasolom dr. Módy 
Jenő számára poszthumusz a Pápai Páriz Ferenc-emlékérem és oklevél 
odaítélését.

               Dr. Brassai Zoltán 
tanszékvezető egyetemi tanár,

az MTA külső tagja

Marosvásárhely, 2000. május 6.

csidey józsef

Dr. CSIDEY JÓZSEF

Dr. Csidey József a marosvásárhelyi Gyermekklinika nyugdíjas 
főorvosa, akit nemcsak Romániában, hanem külföldön is jól 
ismernek. Több mint öt évtizedes orvosi tevékenységéért, kiemelkedő 
eredményeiért javasolom Pápai Páriz Ferenc-emlékérem elnyerésére.

A főorvos úr egész élete az orvostudomány elmélyült szolgálatában 
telt, a betegek gyógyításában kamatoztatta nagy tudását és kiváló 
képességeit. Állandóan a segítségére szorulókra fordította figyelmét és 
emellett a fiatal orvosok képzését tartotta szem előtt.

Dr. Csidey József főorvos 1920. március 19-én született Désen, ahol 
apja is orvos volt. Zeneakadémiai sikeres felvételizése után mégis az orvosi 

(1920–2000)
egyetemi adjunktus, nyugalmazott gyermekgyógyász főorvos,

„érdemes orvos”, Marosvásárhely díszpolgára

2000
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pálya mellett döntött, és 1938–1944 között végzett tanulmányai után a 
Ferenc József Tudományegyetemen szerzett orvos doktori diplomát. 
Egy évet a Haynal Imre által vezetett belgyógyászati klinikán dolgozott 
mint gyakornok, majd 1945-ben a marosvásárhelyi Gyermekklinikán 
lett előadó gyakornok, ahol 1949–1954 között tanársegédként, 1957-ig 
mint adjunktus, azután 1993-ig, nyugdíjazásáig mint főorvos dolgozott. 
1991-től a marosvásárhelyi Carit San magán poliklinikai rendelőben is 
tevékenykedett; 2000 januárjától súlyos betegsége miatt már nem tud 
orvosi tevékenységet kifejteni. 

Csodálatos volt Csidey főorvos széleskörű irodalmi tájékozottsága, 
ami lehetővé tette, hogy a gyermekgyógyászat keretében sok igen 
fontos szakterülettel foglalkozzék. Így különlegesen kedvenc témái 
voltak a gyermek reumatológia, a vérképzőrendszeri és a daganatos 
megbetegedések, a veleszületett fejlődési rendellenességek, és főleg a szív 
fejlődési rendellenességei. A kórelőzmény, klinikai vizsgálatok, RTG, 
EKG segítségével igen pontos kórisméket állított fel, ami bámulatba 
ejtette a hozzáértőket. A terápiás eljárások terén az új ismeretek 
alkalmazása mellett nagy gyakorlati tapasztalat és józan ítélőképesség 
vezérelte.

A nyilvános szerepléseket soha nem szerette, szinte kerülte is 
azokat, de mindig volt ötlete, javaslata újabb diagnosztikai módszerek 
bevezetésére, új gyógyszerek alkalmazására. Szerénységénél csak a 
tudása volt nagyobb. Növendékei és munkatársai sok emlékkel és 
tudással gyarapodtak gazdag tapasztalatai alapján. Vallotta, hogy a 
beteg folyamatos és állandó megfigyelése döntő a gyermekgyógyász 
tevékenységében, azért a nővérek, gondozók észleléseire, véleményére 
is sokat adott. 

Példája arra tanít, hogy hittel és alázattal szolgáljuk a beteget, akit 
szeretettel és együttérzéssel vett körül akkor is, amikor az orvosi 
tudomány és hatalmunk már véget ért.

Mint kiváló orvos 1974-ben egy évet dolgozott Koreában, 
gyermekgyógyászi ismereteit hasznosítva és gyógyítva. Érdemeinek 
elismeréseképpen 1997-ben Marosvásárhely díszpolgárává avatták.

Orvostanhallgatók és orvosok százai tanultak dr. Csidey József 
adjunktustól, majd főorvostól, akire a gyermekek és hozzátartozóik 
tízezrei emlékeznek hálával és ragaszkodással.

                                            Dr. Pap Zoltán
Marosvásárhely, 2000. május

csidey józsef2000
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Prof. Dr. Doc. HORVÁTH ENDRE, PhD

Dr. Horváth Endre nyugalmazott egyetemi tanár 1912. november 
13-án született a „hepehupás, vén” Szilágyságban, Menyő községben. 
Iskolai tanulmányait Kolozsváron végezte és a Piarista gimnáziumban 
érettségizett 1929-ben. Orvos diplomáját is Kolozsváron veszi át 1937-
ben, majd orvos gyakornokként a budapesti Rókus-kórházban dolgozott. 
Itt került Haynal Imre hatása alá, ami egy életre meghatározta orvosi 
magatartását és tevékenységét. A bécsi döntést követően az ugyancsak 
Haynal Imre vezette kolozsvári Belgyógyászati Klinikán gyakornokként, 
majd tanársegédként (1943) dolgozik. A második világháború utolsó 
évében hadiszolgálatra hívják és egy tábori kórház orvosa lesz. E 
tevékenysége során mutatkozik meg emberi nagysága, amikor 1945-ben 
a tábori kórházat kiürítik. A súlyosan sebesült, szállításra alkalmatlan 

(1912–2002)
belgyógyász, érdemes orvos

2001

honvédokkal visszamarad Szombathelyen, a gondjaira bízott ötven 
orosz és román hadifoglyot az SS-különítmény elől a honvédok közé 
fekteti és saját élete kockáztatásával megmenti őket a kivégzéstől. E 
tettéért később, 1966-ban magas szovjet elismerésben részesül, a Hadi 
Érdemrend ezüst fokozatával tüntetik ki.

A háború befejezése után hazatér, és teljes erejével részt vesz a szétdúlt 
kórházi hálózat újjászervezésében. 1945-ben az orvosi egyetemmel 
Marosvásárhelyre jön, és a Láng István vezette Belgyógyászati Klinika 
adjunktusa, majd 1948-tól előadó tanára lesz.

Az új körülmények között megszervezett gyógyító munkára akkor 
a zsúfoltság és az ápolószemélyzet hiánya volt a jellemző. A meglevő 
nővérek és laboránsok szakmai színvonala meglehetősen alacsony volt. 
Ez késztette arra, hogy 1946-ban megszervezze a hároméves nővérképző 
iskolát, melyben az egyetem oktatói és klinikavezetői tartották az 
elméleti és gyakorlati képzést.

1952-ben megszervezi a marosvásárhelyi II. Számú Belgyógyászati 
Klinikát, melynek vezetője 1982-ig, nyugalmazásáig. 1957-ben nevezik 
ki egyetemi tanárnak, majd 1973-ban a doktor docens címet szerzi 
meg. Bejárja Nyugat-Európát és az ott szerzett tapasztalatait klinikáján 
próbálja hasznosítani. Klinikáját a kor követelményeinek megfelelően 
vezette, munkatársait arra ösztönözte, hogy az orvostudomány 
vívmányait alkalmazzák oktatói és gyógyító tevékenységük során.

Így az ő klinikáján végeztek Marosvásárhelyen először szívkatétere-
zést, angiográfiás vizsgálatokat, vese- és májpunkciót, itt jött létre elő-
ször coronaria őrző egység. Munkáját az igényesség és a pontosság jelle-
mezte, melyet a munkatársaitól is megkövetelt.

Nevéhez fűződik a kovásznai szívkórház megszervezése és beindítása 
1960-ban, majd krónikus légúti betegségekben szenvedők számára, a 
parajdi sóbányában a speleoterápia alkalmazása 1970-ben.

Oktató-nevelő tevékenysége során több egyetemi jegyzet és tankönyv 
szerkesztője és munkatársa volt. Tudományos munkásságát jól jelzi 
a magyar, román, német, angol, francia és orosz nyelven megírt több 
mint százötven dolgozat és tanulmány. Számos országos és külföldi 
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kongresszus előadója. Klinikájának tudományos munkásságát tükrözi a 
több száz tudományos közlemény. Több hazai és nemzetközi társaság 
tagja, többek között az európai belgyógyász és az európai kardiológiai 
társaságoknak. 

1970-től doktorátusvezető, és irányítása alatt sokan nyerték el az 
orvostudományok doktora fokozatot.

Szakmai munkásságát elismerték, amit jól jeleznek kitüntetései: 
Munkaérem (1955), Munkaérdemrend (1969), érdemes orvos (1973).

Természetétől távol áll a diktatúra politikája, de humanizmusát a 
Román Vöröskeresztben és a Békebizottságban érvényesítette, melyet 
számos kitüntetéssel és diplomával ismertek el.

Iskolát teremtett, melynek eredményeként több munkatársa 
napjainkban a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
tanáraként tevékenykedik.

                                  Prof. dr. Ferencz László
Marosvásárhely, 2001. március 20.

Prof. Dr. OBÁL FERENC

Obál Ferenc professzor 1916. szeptember 16-án született Budapesten. 
Orvosdoktori oklevelét 1940-ben, a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetemen szerezte meg, miután tanulmányi ideje alatt egy 
évet a Heidelbergi Egyetem orvosi karán is hallgatott.

1936 és 1940 között a Budapesti Egyetem Belák Sándor professzor 
vezette Kórélettani Intézetében volt gyakornok, közben (1937–1939) 
a Heidelbergi Egyetem Élettani Intézetében is dolgozott. 1940 őszétől 
a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Élettani Intézetében 
tanársegéd, majd adjunktus. 1945-től a kolozsvári magyar tannyelvű 
állami Bolyai Tudományegyetem Marosvásárhelyre települt orvosi-

(1916–2012)
élettanász, kiváló orvos,

a Román Orvostudományi Akadémia tiszteletbeli tagja,
a MOGYE díszdoktora

Obál ferenc2001
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karán a korélettan professzora, tanszékvezető, a Diákvédő Hivatal 
igazgatója. 1948-tól az orvosi karnak Marosvásárhelyi Orvosi- és 
Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézetté történő átnevezése után 1954-
től a budapesti Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet élettani és 
EEG osztályvezetője. Már 1948-tól a belső elválasztású rendszer élet- és 
kórtana tárgykör magántanára a budapesti orvosi egyetemen; 1958-tól 
1986-ban történt nyugdíjazásáig a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
élettan professzora és tanszékvezetője. 1991-től a Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem professzor emeritusa.

Obál professzor úr hallgató korától kezdve gazdag tudományos 
tevékenységet fejtett ki. Legkorábbiak az elektrokardiográfiai kutatásai 
pl. a kísérletes szívinfarktus EKG-jának a vizsgálata. Kolozsvári éveiben 
a bélfelszívódás egyes kérdéseit és a lép raktárvérének tulajdonságait 
tanulmányozta. Marosvásárhelyen, széleskörű kísérletekben a 
baktériumtoxinoknak a bélfelszívódására és általánosabban a szervezet 
foszforilációs folyamataira kifejtett hatásait kutatta. Majd a feltételes 
reflex módszerének újszerű, alkotó alkalmazásával vizsgálva egyes 
hőszabályozás gyógyszerhatásokat, eljutott a vegetatív homeosztázis 
fenntartásának neurokibernetikai értelmezéséhez. Ezen a téren 
Szegeden folytatott kutatásai nemzetközi elismertséget hoztak számára. 
Munkássága továbbá felöleli az epilepszia és az agyi nyirokpangás 
korélettani kérdéseit, valamint a testhőmérséklet és az alvásszabályozás 
kapcsolatának neuro-endokrin vonatkozásait. Kutatásait több mint 
háromszáz dolgozatban, folyóiratcikkben és könyvfejezetben tette 
közé. Számos tudományos társaság vezetőségi tagja és választott 
tisztségviselője, több szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Mind tudományos eredményeit, mind Marosvásárhelyen és Szegeden 
egyaránt iskolateremtő egyetemi tanári érdemeit számos elismerés 
jutalmazta, többek között a román  egészségügyi  minisztériumi, majd 
magyarországi kitüntetések, a kiváló orvos cím elnyerése, a Jancsó-, 
Lissák-, Mögyes-, Szent-Györgyi-emlékérem odaítélése. A Román 
Orvostudományi Akadémia tiszteletbeli tagja, és a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem díszdoktora.

Számunkra különösen jelentős érdeme, hogy a marosvásárhelyi 
kórélettani és gyógyszertani tanszékek megszervezése mellett, nyolcéves 
itt tartózkodása alatt sok erdélyi fiatalt vonzott az orvosbiológiai 
kutatások területére. Személyes példamutatásával és irányított nevelő 
munkájával útjára indította a kísérletes és laboratóriumi orvostudomány 

erdélyi művelőinek az utánpótlását, az orvosképzésben, a kutatásban, a 
gyógyításban ma is tevékeny szakembereket. Közvetlen tanítványainak 
és a fiatalabb nemzedékek tagjainak tevékenységét Magyarországról is 
figyelemmel követte, fejlődésüket megszakítások nélkül sokféleképpen 
támogatja.

                                      Prof. dr. Feszt György
Marosvásárhely, 2001. március 24.

Obál ferenc



24 25

feszt györgyA Pápai Páriz Ferenc Alapítvány Díjazottai

Prof.  Dr. FESZT GYÖRGY, PhD

A marosvásárhelyi orvos- és gyógyszerészképzés, valamint a tudo-
mányos kutatás területén tisztelet és méltó elismerés övezi a Feszt nevet. 
Idős Feszt György professzor egyetemünk Röntgentani Intézetének 
igazgatója, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, majd egyetemünk 
rektora volt. Fia, dr. Feszt Tibor évtizedekig szakértelemmel járult 
hozzá a helyi akadémiai fiók tudományos kutatatásának irányításához. 
Laudációnk azonban az idősebbik fiú, Feszt György junior érdemeit 
méltatja. 

Kolozsvárt 1925-ben született, ugyanott a református kollégiumban 
1944-ben érettségizett, amikor a Kárpátok bércein a fegyverek már 
ropogtak. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen kezdte, majd 

(1925–2019)
farmakológus

2002

1950-ben a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási 
Intézet Általános Orvosi Karán fejezte be tanulmányait. Egy évvel előtte 
már gyakornok a farmakológiai tanszéken, majd az egyetemi hierarchia 
minden lépcsőfokát végigjárva, 1972-ben ugyanott tanszékvezető egye-
temi tanár nyugdíjazásáig. Jelenleg konzultáns professzor. 

Előadásai  – melyeket egyetemünk mindhárom karán tart – világosak, 
érthetőek, rendszeresek, nagy szakmaszeretetről, alapos naprakész 
felkészültségről tanúskodnak. Ragyogó memóriája, széleskörű általános 
műveltsége tette azokat emlékezetessé. Szigorú volt és igényes, de tudta, 
hogy hol vannak e követelmények határai. Tíz egyetemi jegyzetnek 
szerzője, háromnak társszerzője. 

Tudományos tevékenysége sokrétű és gazdag, több mint kétszáz 
dolgozatot közölt. Kutatási területe a testhőmérséklet szabályozására, 
a neuropszihotrop gyógyszereknek a különböző szervek működésére 
gyakorolt hatására, a fájdalom csillapítására, a neuroendokrin rendszerre 
irányuló gyógyszerek terápiás és mellékhatásaira, valamint a hazai 
gyógynövények felhasználására terjedt ki. Tudományos munkásságát az 
alapos tájékozottság és a szerénység jellemezte. 

Végtelen türelemmel és szeretettel foglalkozott a hallgatókkal. A 
diákok is szívesen mentek hozzá szakkörbe és államvizsga-dolgozatot 
írni. Több mint tizenkét éve doktorátus vezetési jogot nyert, tíz 
doktorandusa közül öten már eredményesen megvédték tézisüket. 

Szakmai eredményeinek elismeréseképpen, számos bel- és külföldi 
tudományos társaság választotta soraiba és vezetőségének tagjává. 2001-
től az MTA köztestületének is tagja. Több szakfolyóirat szerkesztőségé-
ben fejtett ki eredményes munkát. 

Sokoldalú tevékenységéből külön ki kell emelni azt, hogy az EME 
Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának munkáját hozzá-
értéssel, lelkiismeretesen és eredményesen irányította, 1998 és 2002 
között, elnöki minőségben. Jelenleg az EME választmányának tagja. 

Szakmai és tudományos eredményei, valamint emberi tulajdonságai 
alapján méltán megérdemli, hogy közösségünk a Pápai Páriz-díjjal 
jutalmazza munkásságát.

                            Prof. dr. Péter Mihály

Marosvásárhely, 2002. március 8. 
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Prof. Dr. PÉTER MIHÁLY HEINRICH, PhD

A Pápai Páriz Ferenc-emlékérem tudományos bíráló bizottságának 
tagjai egyhangúlag javasolják dr. Péter Mihály egyetemi tanárt a díj 
odaítélésére.

Péter Mihály Heinrich 1929. május 11-én született a Maros 
megyei Sóvárodon. Marosvásárhelyen, az egykori Római Katolikus 
Főgimnáziumban érettségizett 1948-ban, majd 1954-ben érdemoklevél-
lel végzett a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási 
Intézet Általános Orvosi Karán. Két évig bögözi, illetve mezőcsávási 
körorvos volt, majd 1956-tól 1999-es nyugdíjazásáig a MOGYI-
MOGYE mikrobiológiai tanszékén dolgozott, az utolsó nyolc évben 
mint tanszékvezető egyetemi tanár. 

(1929–)
bakteriológus, a MTA külső tagja, orvosi szakíró

2002

Szakorvosi és főorvosi vizsgája, valamint az orvostudományok 
doktora cím megszerzése mellett a Munka érdemérem kitüntetettje 
(1974), Kiváló előadótanár (1985), DAAD-ösztöndíjas1 (1973), a 
Genersich Antal-díj kiérdemlője (1998). 

Eddig összesen 165 in extenso megjelent tudományos dolgozatot 
közölt, közülük tizenhat külföldi szakfolyóiratokban jelent meg. Kutatá-
si területe szerteágazó: önálló módszert dolgozott ki a húgycsőfolyások 
laboratóriumi kórjelzésére; kimutatta, hogy egyes sarjadzó gombák és 
bélbaktériumok kölcsönösen erősíthetik kórokozó képességüket; ere-
deti eljárást javasolt a száj mikroflórájának biocönózis típusokba való 
osztályozására; egyszerű módszert fejlesztett ki az általános citotoxicitás 
in vitro vizsgálatára; tanulmányozta egyes mikroorganizmusok 
viselkedését a létfeltételek alsó határán; több közleménye a felületi vizek 
mikrobás szennyezettségével foglalkozik. 

Péter professzor hét egyetemi jegyzet főszerzője, és további tíz 
megírásában vett részt. Társszerzője a Bacteriologie medicală című 
kézikönyvnek (1985), a Kórokozó mikroorganizmusok című kötetnek 
(1988), a Genersich Antal Emlékkönyvnek (1994). Kezdeményezője, 
társszerkesztője és társszerzője A marosvásárhelyi magyar nyelvű 
orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve című monográfiának (1995). Orvosi 
vonatkozású fejezetet írt a Marosvásárhely történetéből (1999), illetve A 
Maros megyei magyarság történetéből (2001) című kötetbe. A Romániai 
Magyar Irodalmi Lexikon 3. kötetétől orvostudományi szakszerkesztő. 
Ismeretterjesztő írásokat közölt hazai lapokban. 

Tagja a Romániai Mikrobiológiai Társaságnak, az Immunológiai 
Társaságnak, a Sejtbiológiai Társaságnak, valamint a Magyar Mikro-
biológiai Társaságnak. A történelmének új korszakát élő, újjáalakult 
Erdélyi Múzeum-Egyesület alapító tagja, négy éven át alelnöke (1994–
1998), majd a legutóbbi választások óta újból egyik alelnöke (2002. 
március 2. –). 1998-tól a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja.

Dr. Péter Mihály egyetemi tanárt eredményes és elismert tudomá-
nyos tevékenysége, négy és fél évtizedes oktatói munkája, példamutató 
műveltsége, a magyar nyelv és orvosi szaknyelv helyes és magas 

1 DAAD – Deutscher Akademischer Anstauschdienst (Német Akadémiai Csereszolgálat), 
németországi nyelvi tanfolyamokra, mesterképzésre és kutatói tartózkodásra kínál ösztöndíjakat.
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szin     tű művelésére való törekvése, közössége sorsa iránti érzékeny 
elkötelezettsége arra érdemesíti, hogy évszázadok múltán a híres orvos 
és nyelvész, Pápai Páriz Ferenc nyomdokaiba lépve, átvehesse a róla 
elnevezett emlékérmet.

                                     Dr. Ábrám Zoltán
Marosvásárhely, 2002. március 7.

Prof. Dr. BOCSKAY ISTVÁN, PhD

Dr. Bocskay István,  nyugalmazott egyetemi tanár, a MOGYE konzul-
táns professzora, 1929. augusztus 2-án született Máramarosszigeten. Kö-
zépiskolai tanulmányait szülővárosa piarista gimnáziumában végezte. 
Egyetemi tanulmányait 1948-ban, érettségije évében, a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézet Fogorvostudományi 
Karán kezdte, majd ennek a szünetelése idején Kolozsváron folytatta, 
ahol 1954-ben nyert fogorvosi oklevelet. 1959-ben Bukarestben 
szakorvosi, majd ugyanott 1975-ben főorvosi képesítést szerzett. 1973-
ban, Csőgör professzor irányítása mellett elnyeri az orvostudomány 
doktora címet.

(1929–)
orál-patológus

2003
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Bocskay professzor egész pályafutása szakmája haladását, az erdélyi 
magyar egészségügyet és ennek keretében különösen a fogorvosképzést 
szolgálta. 1954–1960 között a Maros megyei kórházban fogorvos. 
1960-tól jelenleg is egyetemi oktató, az odontológiai tanszéken, illetve 
a Konzerváló Fogászati Klinikán. Szakmai tevékenysége a kurtaív és a 
preventív fogorvoslás terén, amit immár négy évtizede fejt ki, nemcsak 
Erdély-szerte, hanem országosan és a határokon túl is ismert és elismert. 
Szakmája fejlődésével lépést tartva, számos új eljárás alkalmazását kez-
deményezte. Mintaszerűen szervezte meg és vezette a marosvásárhelyi 
Konzervatív Fogászati Klinika működését, melynek 1973 és 1999 között 
állt az élén. Előadásaival és módszertani útmutatásaival sokat tett 
munkatársai és távolabbi szaktársai továbbképzése érdekében.

Mestere, Csőgör Lajos nyomdokába lépve, rendkívül sokat tett az 
erdélyi magyar nyelvű fogorvosképzés kialakításáért és megtartásáért. 
1960 óta alapembere a marosvásárhelyi fogorvosi oktatásnak. Az 
egyetemi hierarchia lépcsőfokait bejárva 1960-tól tanársegéd, 1967-
től adjunktus, 1972-től előadótanár, 1978-tól professzor; három ízben 
volt a Fogorvostudományi Kar dékánja. Szakmájában magas színvonalú 
egyetemi oktatást valósított meg, több kötet egyetemi jegyzetet adott 
ki. 1991 óta doktorátus-vezetői jogot kapva, több kolléga tudományos 
képzését irányította. 1999 októberi nyugdíjazása után is, konzultáns 
professzorként nagy óraszámban ad elő magyar nyelven több tárgyat a 
fogorvosi karon. 

A tudományos kutatómunka iránti érdeklődése korán megmutatko-
zott és az évek során tevékenysége ezen a téren is gazdag eredményeket 
hozott. Kiemelendő, hogy úttörő munkát végzett a fogászati kórszövettan 
terén. Klinikája fogszövettani laboratóriumában nyert eredményei 
országos szinten, sőt nemzetközi viszonylatban is elismerést vívtak ki. 
Európa különböző országaiban tartott nemzetközi kongresszusokon 
öregbítette a Marosvásárhelyt folyó kutatómunka hírnevét (Madrid, 
Budapest, Hamburg, Athén). Norvégiai meghívásra tartott előadásaival 
jelentős támogatást szerzett a marosvásárhelyi fogorvosi kar és klinika 
számára.

Tudományos eredményeit és gazdag szakmai tapasztalatait két könyv 
és egy további, megjelenés alatt álló, kötet formájában is összefoglalta; 

180 tudományos közleményéből 89 jelent meg hazai és külföldi 
folyóiratokban. Nemzetközi elismertségének jele, hogy a németországi 
Quintessenz című fogorvosi szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tag-
ja, valamint tiszteletbeli tagja a Magyar Fogorvosok Egyesületének.

Szakmai és tudományos munkássága mellett Bocskay professzor a 
kulturális élet és a közélet aktív résztvevője. Ebben a tekintetben kell 
megemlíteni szereplését a marosvásárhelyi egyetemi orvoszenekarban, 
évek óta betöltött elnöki működését az Erdélyi Keresztyén Orvosok 
Egyesületében, lelkiismeretes hozzáállását az Erdélyi Múzeum-
Egyesület munkájához – mint a szakosztályi, mind pedig az egyesületi 
választmány tagja – továbbá tevékenységét a Magyar Egészségügyi 
Társaság keretében is kifejtette. 

Mindezek alapján fenntartom javaslatomat, hogy Bocskay István 
professzor kiemelkedő életműve elismeréseként a 2003. évi Pápai Páriz 
Ferenc-díjban részesüljön.

                               Prof. dr. Feszt György
Marosvásárhely, 2003. május 16.
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Prof. Dr. Doc. SÁNDOR ISTVÁN, PhD

Nehéz laudációt írni dr. Sándor István életművéről, mert oly 
hatalmas és sokrétű, hogy lehetetlen teljes átfogó képet adni róla. 
Sándor István a kutatóorvosok legnagyobbjai között van, de mint 
közéleti személyiség, publicista, színház- és filmkritikus is beírta nevét a 
történelembe. Talán van, aki nem tudja, hogy Sándor István több irodal-
mi mű, útleírás, riportkötet szerzője is. Miniszter-ív terjedelmű címei 
közül csak a legfontosabbakat említem meg: Sándor István professzor, 
doktor docens, a Román Tudományos Akadémia rendes tagja. 

1927. május 16-án született Nagyváradon, régi orvos családból. 
Középiskolai tanulmányait a háború szakítja ketté. Az általános orvosi 
fakultást 1951-ben abszolválta Marosvásárhelyt, magyar nyelven. 

(1927–2015)
embriológus, a Román Orvostudományi Akadémia tagja

2003

Már egyetemista korában gyakornok a marosvásárhelyi kórbonctani 
katedrán és az egyetem elvégzése után ott is dolgozik egy pár évig. 
Pontosabban nem csak dolgozik, hanem kutat is. Embriológiai-tera-      
tológiai kutatásokat kezd és ehhez a témához hű marad ötven éven át. 

Sándor István doktorátusi tézisében 1956-ban – most már Temesváron 
– a csirkeembrió elváltozásait figyeli meg különböző külső károsító 
tényezők, betegségek, TBC hatására. Szerencsére ehhez a témához is hű 
maradt. 

Teratológiai laboratóriumot hoz létre Temesváron a semmiből. 
Tyúktojáson és laboratóriumi rágcsálókon (mert csak erre jutott pénz) 
végzi kísérleteit. Számos kísérleti eljárást, módszert dolgoz ki pl. embrió 
átültetést egereken, mikrooperációkat és mikrofilmezést a tojáson belül. 
Ezeket a metodológiákat több nyugati és amerikai kutató átvette és ma 
is sikeresen alkalmazza. 

Sándor István kitartó szorgalommal, nevetséges fizetésért kutatott 
és közölt: 246 tudományos közleménye jelent meg és tizenkét tudomá-
nyos filmjét használják ma is a világ embriológusai. Tudományos 
megállapításaira az egész világon hivatkoznak a szakemberek. 

Cambridge, London, Manchester, Német-, Magyar-, és Csehország, 
Kuba és Moszkva, Prága, Rostock, Antwerpen, Brünn, Padova stb., ahol 
Sándor István előadásokat tartott, ahol közleményei megjelentek. Mi 
több, angol és amerikai szakkönyvekbe hosszú fejezeteket írt, így hét 
külföldi könyv társszerzője is.

Néha az az érzésem, hogy Sándor Istvánt külföldön jobban ismerik, 
mint Romániában, pedig itthon is megjelent négy nagy monográfiája, 
huszonhárom népszerűsítő cikke és természetesen a külföldön közölt 
anyag nagy része is. Hadd említsek csak néhányat a legfontosabb kutatási 
területei közül:

– Tumorsejtek viselkedése embrionális környezetben,
– Embrionális biometria,
– A sejthalál szerepe a teratogenézisben – nagy visszhangot keltett. 
– Ennél is nagyobb port vert fel az alkoholos embriopáthiákról 

szóló tanulmányok sorozata. Nem is csoda, mert ezen a téren Sándor 
István az első és a legnagyobb szaktekintély a világon. (Ezt én kell hogy 
elmondjam, mert az ő szerénysége ez ellen tiltakozik.) És még valamit! 
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Tudtommal Sándor István volt az egyetlen orvos Romániában, aki 
alapkutatásokat merészelt végezni, amikor a diktatúra csak alkalmazott 
kutatásokat engedélyezett. 

Ha későre is, de végre Románia is elismeri Sándor István nagyságát, 
de ehhez kellett egy forradalom. Így 1991-ben a Román Tudományos 
Akadémia rendes tagjává választja, 1997-ben az akadémia Nicolae 
Simionescu-díját , 2002-ben pedig az akadémia életmű díját kapja meg. 

Számos külföldi tudományos társaság tagja, sőt vezetőségi tagjaként 
megbecsülést hoz Marosvásárhelynek, Temesvárnak, az egész ország-
nak. Büszkék lehetünk és büszkék is vagyunk rá! Meggyőződésem, hogy 
Pápai Páriz Ferenc is elégedetten tekint le ránk onnan fentről, hogy a 
róla elnevezett díjat arra méltó orvos kapja meg. 

Tisztelt Sándor István akadémikus úr! Kedves Pista bátyám! 

Csodálom benned a tudást és tisztelem benned a nagybetűs 
Embert. Mert tizenhat évesen az auschwitzi haláltáborban esténkét 
Adyt és József Attilát szavaltál azoknak, akik már másnap meghaltak, 
de Te nem törtél meg. Ép ésszel kibírtad nagy gyermeked halálát és 
nem lettél embergyűlölő. Hat nappal a temesvári forradalom kitörése 
előtt, névnapomon A walesi bárdokat szavaltad, és végigküzdötted a 
forradalmat. Mindig azt tetted, amit kellett. 

Adjon Isten erőt, egészséget, hogy ilyennek maradj meg sokáig, a 
tudomány, az emberiség, a magyarság és mindannyiunk javára!

                                               Dr. Bárányi Ferenc
Temesvár, 2003. május 22.

Dr. BALLA ÁRPÁD, PhD

Balla Árpád 1932. április 18-án, Brassóban született. Középisko-
lai tanulmányait szülővárosában végezte, 1957-ben érdemoklevéllel 
fejezte be a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási 
Intézet gyermekgyógyászati fakultását. A hálozati orvos-hierarchia 
minden fokozatát betöltötte, a baróti körzeti gyermekgyógyásztól a 
székelyudvarhelyi osztályvezető főorvosig, amit nyugdíjazásáig végzett. 
Közben a poliklinika vezető főorvosa, négy évig a kórház aligazgatója 
és tíz évig az egészségügyi iskolaközpont igazgatója volt. Szakmai 
munkájának minőségét az Egészségügyi Érdemérem (1973) és az 
Egészségügyi Munka Kitüntetettje (1988) elismerés fémjelzi.

(1932–)
ny. gyermekgyógyász, osztályvezető főorvos,

kutató, tudományszervező

2003
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Adminisztratív funkciói közül megemlítem, hogy 1986–1993 között 
Hargita megye metodológus főorvosa, illetve 1996–1999 között a megyei 
orvosi kollégium alelnöke volt.

Tudományos tevékenysége messze meghaladja egy vidéki gyakorló 
orvosét. 1978-ban elnyeri az orvostudomány doktora fokozatot. 
1980-ban megszerzi Bukarestben az első fokozatú tanári címet. 274 
tudományos dolgozata van, amiből 133 nyomtatásban in extenso jelent 
meg, hazai és külföldi folyóiratokban: Pediatrie, Orvostudományi 
Értesítő, Gyermekgyógyászat, Magnesium Research stb. Eredményeit 
bemutatta és megjelentette a marosvásárhelyi (1989), bázeli (1990), 
gieseni (1993) és a bécsi (1995) Magnesium Kongresszus köteteiben is.

Az S. Nicolau és I. Popa által szerkesztett Probleme actuale în 
pediatrie című monográfiába (1992) fejezetet írt A magnézium a 
gyermekgyógyászati gyakorlatban címen. 1996-ban összefoglalja 
kutatásainak eredményeit, és Kiss A. Sándorral a Magnézium a 
biológiában – Magnézium a gyermekgyógyászatban címen, monográfia 
formájában, 450 oldal terjedelemben jelenteti meg. A magnézium 
szerepével kapcsolatos kutatási eredményei nemcsak hazai, hanem 
nemzetközi szinten is elismertek, számontartottak.

Minden elismerést megérdemel tudományszervező tevékenysége. 
Ő rendezte meg példamutatóan 1991-ben az EME Orvostudományi 
Szakosztályának az első, és 2000-ben a tizedik tudományos nagygyűlé-
sét. Ezen kívül huszonkét megyeközti, országos és nemzetközi részvételű 
tudományos és továbbképző konferenciát szervezett. Így például az első 
Romániai Magnézium Szimpóziumot 1976-ban.

Három hazai, négy magyar és két nemzetközi tudományos társasag 
tagja. 1993-tól a MET Kárpát-medencei elnökeként évente több 
alkalommal szervezett továbbképző tanfolyamokat orvosoknak és 
szakdolgozóknak. Hangsúlyozni kívánom, hogy ez utóbbiaknak a 
továbbképzését egyedül ez a fórum vállalta fel magyar nyelven. A 
székelyudvarhelyi Rotary Club alapító elnöke. A Pápai Páriz Alapítvány 
és -díj létrehozója és kuratóriumának elnöke. Az INFOMED folyóirat 
alapítója és szerkesztőségi titkára volt.

Balla főorvos családi élete példamutató, felesége nyugalmazott 

főgyógyszerész, két gyerek apja, lánya közgazdász, fia gépészmérnök.

Összegezve, dr. Balla Árpád főorvos alapos és lelkiismeretes szakmai 
tevékenysége, hazai és nemzetközi szinten elismert, gazdag tudományos 
munkássága, önzetlen, eredményes és sokoldalú tudományszervezői és 
közéleti aktivitása alapján meggyőződéssel ajánlom, hogy kimagasló 
életművét, áldozatos munkásságát a Pápai Páriz-díjjal jutalmazzák.

                                      Dr. Péter Mihály
Marosvásárhely, 2003. május 28. 
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Prof. Dr. BEDŐ KÁROLY, PhD

Bedő Károly 1924. július 14-én, Brassóban született, itt érettségizett 
1943-ban a Római Katolikus Főgimnáziumban. Az akkori dél-erdélyi 
körülményeknek megfelelően román nyelven érettségizett az Andrei 
Șaguna Líceumban, majd ezt követően felvételt nyert a Nagyszebenben 
levő Ferdinánd Egyetem orvosi fakultására. Itt a háborús viszonyok miatt 
az egyetemi tanulmányok szorosan egybefonódtak a tisztképzés katonai 
feladataival. Fiatal egyetemistaként 1944 áprilisában, a húsvéti kimenőt 
követően élte át élete legtragikusabb pillanatait: bombatámadásban 
elveszítette szüleit, miközben életveszélyesen megsérült. 

A testi és lelki felépülés időszaka következett. A sors megpróbáltatá-
sait követően önmaga irányította egész életpályáját. Nagyszebenben 

(1924–2017)
közegészségtanász, a Román Orvostudományi Akadémia tagja

2004

ösztöndíjasként folytatta tanulmányait, majd 1945-ben átiratkozott Ko-
lozsvárra, a frissen megalakult Bolyai Egyetemre. A Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézetben szerzett diplomát 
1949-ben; már hallgatóként gyakornokoskodott a Bőrgyógyászati 
Klinikán, valamint a közegészségtani-bakteriológiai tanszéken. 
Az államvizsgát követően mindjárt tanársegédi kinevezést kapott, 
megbízták a táplálkozás-egészségtan leadásával. A színvonalas oktatás 
biztosítása és az azt szolgáló kőnyomatos jegyzet kiadása mellett 
hangsúlyt fektetett a kísérletezésre, a laboratóriumi munka végzésére. Az 
Országos Közegészségügyi Intézetben kutató, főkutató munkát végzett, 
kutatócsoport létrehozását és szakmai irányítását vállalta el.

Munkatársait, tanítványait tisztelte, szerette, több száz leközölt vagy 
bemutatott dolgozat, kétszáznál több államvizsga-dolgozat tanúskodik 
az együttműködésükről. 1976-ban kapott professzori kinevezést, 
hosszú időn át tanszékvezető, katedravezető volt. 1991-es kényszer-
nyugdíjazásától öt éven át óraadó tanárként tevékenykedett. 1993-ban 
megválasztották a Román Orvostudományi Akadémia rendes tagjának.

A néptáplálkozás egyes jellemzőinek a követése, élelmiszeradagok 
és tápanyag-összetételek számítása, laboratóriumi vizsgálatok és állat-
kísérletek végzése tartoztak évtizedeken át a mindennapi foglalatosságai 
közé. Három évtizeden át kutatta a borjútimusz kivonatából izolált gátló 
hormon gázanyagcserére kifejtett hatását, két évtizeden át a Maros folyó 
vízminőségét annak Marosvásárhely feletti és alatti szakaszán, vizsgálta 
a gyermekközösségek táplálkozását, a közétkeztetést, valamint egyes 
vidékek lakosságának (pl. Gyimesek, Küküllő mente) a táplálkozási 
szokásait. Nagy hangsúlyt fektetett a tudományos ismeretterjesztésre, 
számos előadást tartott a Vöröskereszt vagy a Népi Egyetem szervezésében 
nemcsak Marosvásárhelyen, hanem Maros megye, Hargita megye több 
településén. 

Tudományos tapasztalatait, eredményeit hazai és külföldi szakmai 
rendezvényeken ismertette (Moszkva, Leningrád, Varsó, Szófia, Buda-
pest, Róma, Prága).

1972-ben három hónapos DAAD-akadémiai ösztöndíjat nyert 
el, ezalatt az élelmiszerellenőrzés, valamint a dietetika németországi 
helyzetével ismerkedett.
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Legjelentősebb tudományos műve a Mănescu-féle, háromkötetes 
közegészségtani monográfia táplálkozás-egészségtannal foglalkozó 
fejezetének a megírása, amiért 1986-ban Victor Babeș akadémiai 
díjat kapott. Az anyanyelvű oktatás és tudomány területén kifejtett 
munkásságáért 2003-ban Genersich Antal-díjban részesült.

 
Közel nyolcvan esztendősen, Bedő Károly professzor ma is korát 

meghazudtoló frissességgel mássza meg nap mint nap az orvosi egyetem 
három emeletének lépcsőfokait. Tesz-vesz, olvasgat, írogat, tanácsokat 
ad... és tervez. Most éppen azt, hogy a Csíkszentimrei Büdösfürdő 
borvizei és mofettái visszanyerjék egykori dicsőségüket.

Az ismertetett emberi, nevelői, szakmai életút alapján érdemelte ki a 
Pápai Páriz-díj elnyerését. Szellemi ajándékként a közelgő nyolcvanadik 
születésnapra. Isten éltesse! 

                                 Dr. Ábrám Zoltán
Marosvásárhely, 2004. március 20. 

Prof. Dr. GYERGYAI FERENC PÁL, PhD

Dr. Gyergyay Ferenc adjunktusként vette át Putnoky Gyula egyetemi 
tanártól a vásárhelyi Kórbonctani Intézet irányítását 1953. szeptem-
ber 1-jén, és huszonnégy éven át, 1977. augusztus 31-ig irányította 
az intézetben folyó klinikai patológiai munkát, az orvostanhallgatók 
oktatását és az Akadémiai Kutató Központtal közösen végzett 
tudományos kutatást, valamint a szakorvosképzést. Orvosi oklevele 
megszerzése után nem sokkal, már 1945-ben, az intézet kötelékébe 
lépett. 

Mint kezdetektől jelen levő, jól tájékozott orvos, a legmodernebb 
elvárásoknak megfelelően alapította, rendezte be és fejlesztette a 
patológiai diagnosztika helyi intézményét. Meghatározó szerepe volt a 

(1922–2014)
patológus

2004
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korszerűen működő laboratóriumok elhelyezésének és felszereltségé-
nek megteremtésében, az egyetem mögött elhelyezkedő, különálló 
épület átépítésében és bővítésében, sőt, a jóval később átadott, új, 
megyei klinikai kórházban elhelyezett patológiai osztály tervezésében 
is. A kezdeti alapigények biztosítása után is állandóan foglalkoztatta a 
javítás-korszerűsítés lehetősége: az épületet a 60-as évek elején hűtőkam-
rákkal, citológiai laboratóriummal egészítették ki. Állandóan bővült a 
mikroszkópok és laboratóriumi felszerelések száma, nem csak nehézkes 
szov-jet, hanem német és amerikai-kanadai piacról származó, pontosabb 
és finomabb feldolgozási lehetőséget biztosító készülékekkel. Ezekkel 
mindig újabb és újabb vizsgálati módszereket sikerült meghonosítani.

 Az intézet munkatársainak közreműködésével, példás rendszeres-
séggel szervezte a klinikai-kórbonctani megbeszéléseket, elősegítve 
a vásárhelyi kórházak betegellátó tevékenységének fejlődését, 
színvonalának állandó követését. Ezzel magyarázható, hogy irányítása 
alatt az elhunyt esetek patológiai feldolgozása egyre nagyobb jelentősé-
gűvé vált, a klinikus kollégák szakmai igényességének meghatározó 
alakítója, fejlesztője lett. A kórszövettani technikák tökéletesítésével 
párhuzamosan emelkedett az igény ezen vizsgálatok iránt és ennek 
megfelelően a feldolgozott esetek száma évről évre növekedett. Az 
elvárásoknak csak úgy lehetett megfelelni, hogy a technikai folyamatok 
modernizálásával (légritkított térben való paraffin-átitatás, festőkeret 
alkalmazása stb.) csökkentette a feldolgozás idejét. A 60-as évek elejétől 
az intézetben klinikai citológiai vizsgálatot is végeztek, kifogástalan 
eredménnyel. 

Az orvostanhallgatók oktatásában a MOGYE megalakulásától 
részt vett, kialakította a nélkülözhetetlen demonstrációs hátteret 
(lemezgyűjtemény, múzeum, diatár stb.), megszervezte az előadások, 
gyakorlatok módját és rendszerét. Megírta és számtalanszor felújította 
egyetemi jegyzetét és gyakorlati útmutatóját. Felújította a gyakorlóterem 
mikroszkópállományát. Bevezette és megszokottá tette a magas oktatási 
színvonalat jelentő, vetítettképes előadásokat. Teszt-vizsga, sőt előadások 
anyagának felmérésére alkalmas tesztek használatával több évtizeddel 
megelőzte kora közép- és kelet-európai egyetemeit.

 Vásárhelyi tevékenysége eredményeként, az intézet munkatársainak 
felügyeletével 94 államvizsga dolgozat készült, ami azt jelenti, hogy 

94 végzős kolléga tanult a patológiai intézetben tudományos kutatást 
végezni, tudományos dolgozatot írni, 94 fiatal orvos ismerkedhetett meg 
egy jól szervezett munkahely belső életével, hangulatával, 94 jövendő 
vezető figyelte és jegyezte meg egy tekintélyes egyéniség életvitelének, 
családjához, munkatársaihoz való viszonyulásának hatását az egész 
munkaközösségre.

Tudományos munkássága kimagasló eredményeket hozott a 
sejtosztódást meghatározó tényezők és azok befolyásolhatóságának 
vizsgálata, a sejtosztódás folyamatának tanulmányozása, a kísérletes és 
allergiás encephalomyelitis21szövettani jellemzésének, a daganatsejtek 
felületi tulajdonságainak a területén. Eredményeit nemzetközi tudo-
mányos értekezleteken, elismert szakfolyóiratokban közölte, elismerést 
szerezve a vásárhelyi orvosi iskolának. Országos jellegű tudományos 
üléseket szervezett: A mesenchima idegi és belsősecretios befolyásolása, 
A boncolások módszertana, Mennyiségi módszerek a morphologiai 
kutatásban és A szájpathologia kérdései témakörben. Külföldi kutatók 
és tanárok meghívásával, emlékezetes előadásokat szervezett: Bocskov – 
Grúzia, Balogh – AEÁ, Dominok – Németország, előadásain nem csak 
patológusok, hanem sok vásárhelyi és környékbeli orvos is részt vett. 

Sajnáltuk, vitattuk, de máig elítélni nem tudjuk 1977-es döntését. 
Biztos az, hogy a történelem elfelejteni nem tudja, a MOGYE létéből 
ki nem hagyhatja a Gyergyai-időszak iskolateremtő tényét, Gyergyay 
Ferenc professzor úr emlékezetes egyéniségét. 

                                 Prof. dr. Jung János 
Prof. dr. Egyed-Zsigmond Imre

Marosvásárhely, 2004. március 3.

2 Agy- és gerincvelőgyulladás

gyergyai ferenc pál
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Prof. Dr. RÁCZ GÁBOR, PhD

Dr. Rácz Gábor professzor, a gyógynövénykutatás nemzetközi 
szinten elismert, jeles szakembere 1928. június 15-én született, 
Aradon. Marosvásárhelyen szerzett gyógyszerész oklevelet 1950-
ben, a Gyógyszerészeti Kar legelső évfolyamának végzőseként. Ezen a 
karon – melynek szervezésében kezdettől (1948) részt vett – fejtett ki 
negyvennégy éves oktatói és tudományos tevékenységet. Már hallgató 
korában gyakornok, 1952-től a gyógyszerészeti növénytani tanszék 
vezetője.

1958-ban Kopp Elemér professzor irányításával készítette el doktori 
értekezését és nyerte el a gyógyszerésztudományok doktora címet. 1961-
ben kinevezték a gyógynövényismeret (farmakognózia) tanszék élére, 

(1928–2013)
gyógyszerész, a Román Orvostudományi Akadémia tagja,

a MOGYE díszdoktora

2005

melyet 1992-ig irányított. 1968-tól egyetemi tanárként a doktorátusi 
iskola vezetője, irányításával 19 gyógyszerész szerzett doktori fokozatot.

1956-tól 1986-ig, kisebb megszakításokkal több mint húsz éven át, a 
Gyógyszerészeti Kar dékánja volt. 

Rácz Gábor professzornak, elődjével, a néhai Kopp Elemér 
professzorral együtt egy sajátosan erdélyi gyógynövénykutató iskolát 
sikerült léthoznia. A kutatások bázisaként jelentős megvalósítás volt 
a botanikus kert és a gyógynövénykert létrehozása. A Magkatalógus 
szerkesztésével jelentős nemzetközi kapcsolatrendszert alakított ki. 

Rácz Gábor professzor oktatói munkáját élményszámba menő, 
lebilincselő, változatosan demonstrált előadásai tették emlékezetessé. 

Nemzedékek hosszú sora csodálhatta egyetemes és nyelvi kultúráját, 
imponáló szókincsét, elegáns akadémiai stílusát. Sok tanítványa ma is 
őrzi kiváló előadásain készített jegyzeteit.

Vendégelőadóként a világ számos országába eljutott (Belgium, 
Németország, Görögország, Törökország stb.). Tudományos közlemé-
nyei 38 folyóiratban jelentek meg, különböző nyelveken. Számos 
egyetemi jegyzet, és könyv szerzője illetve társszerzője. 

Jelentős szakírói tevékenységét fémjelzi, hogy öt kiadást ért meg 
(román és magyar nyelven) gyógynövény tárgyú kézikönyve. Ez 1992-
ben, Budapesten, Gyógynövényismeret – a fitoterápia alapjai címmel 
jelent meg. 

Harminc éven át szerkesztette az Orvosi Szemle gyógyszerészeti 
rovatát, valamint a Note Botanice kiadványt. Ezenkívül több folyó-
iratnak volt szerkesztőbizottsági tagja: Planta Medica, Revue de 
Phytothérapie Practique, Acta Phytotherapeutica Romanica, Farmacia, 
Természetgyógyászat. Jelenleg a Természetgyógyász Magazin és a 
Komplementer Medicina című folyóirat szerkesztésében vesz részt. 

Mindenkori munkatársával, feleségével, dr. Rácz-Kotilla Erzsébettel 
1992-ben, Magyarországra való áttelepüláse nyomán, nagy ügyszeretettel 
szervezték meg a fitoterápia kollégiumokat a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen. A nagy érdeklődést kiváltó, újszerű előadások nyomán 
meghívást kaptak a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi 
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Egyetemre, majd utóbb, a homeopátia oktatására a Haynal Imre Egész-
ségtudományi Egyetemre. 

Tudós pályafutása során számos elismert tudományos - szak-
mai testület tagja lett: Román Orvostudományi Akadémia 
(1993), RTA Gyógynövénykutató Bizottsága – elnök (1974-től), 
Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémia. Tiszteletbeli elnöke 
a Román Fitoterápiás Társaságnak, illetve tiszteletbeli tagja a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaságnak, a Magyar Gyógyszerész 
Kamarának, a Magyar Fitoterápiás Társaságnak, a Magyar Homeopata 
Orvosi Egyesületnek. 

1998-ban a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
díszdoktorrá avatta, ugyanebben az évben az Augusztin Béla-emléké-
rem kitüntetettje, majd az RGyT életműdíjasa. 

Dr. Rácz Gábor professzor gazdag életpályáját, nagyívű tudományos 
munkásságát nehéz röviden méltatni. Külön említésre méltó, hogy 
EME-szakosztályunk 1990-ben való megalakulásakor vezetőségi taggá 
választották; azóta is élénk érdeklődéssel követi tevékenységünket.

 
Szakmaszeretete, humánuma, a tudomány iránti alázata, rendkívül 

sokrétű, gazdag munkássága a Pápai Páriz Ferenc-díj első gyógyszerész 
díjazottjává avatja dr. Rácz Gábor professzort. 

                                                        Prof. dr. Gyéresi Árpád
2005. február 1.   

Dr. FÖLDES BÉLA, PhD

Dr.  Földes Béla 1950-ben született Erdődön, Szatmár megyében. 
Iskolai tanulmányait Erdődön, majd Szatmárnémetiben végzi, majd ezt 
kovetően a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Általá-
nos Orvosi Karán folytatja tanulmányait, amelyet 1974-ben végez el. Már 
egyetemi évei alatt kitűnik diáktársai közül tanulmányi eredményeivel, 
diákszakköri tevékenységével, valamint az akkori diákszövetség keretén 
belül kifejtett, igen gazdag társadalmi tevékenységével. 

1974–1977 között bentlakó orvosként dolgozik a marosvásárhelyi 
egyetem keretén belül, ezt követően 1977–1980 között ideggyógyász 
rezidens Kolozsváron, majd Marosvásárhelyen. 

1980-tól ideggyógyász szakorvos, majd főorvos a nagyváradi 

(1950–2019)
ideggyógyász, osztályvezető főorvos

2005
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közlekedésügyi szakkórházban. 1990-től a Bihar megyei fizetéses, 
állami rendszerű poliklinikák főigazgatója és párhuzamosan, 1996-tól 
a nagyváradi közlekedésügyi szakkorház rendelőintézetének vezető 
főorvosa, valamint a területi közlekedésbiztonság bizottságának elnöke. 

Több alkalommal részt vesz hazai és külföldi szakmai továbbkép-
zéseken: DAAD-ösztöndíjon 1972-ben, a Csehszlovák Orvos To-
vábbképző Intézetben 1991-ben, az Ady Akadémián 1994-ben, vala-
mint szociális-egészségügyi továbbképzéseken Bécsben, Budapesten, 
Szombathelyen és Sachselnben. 

Több szakmai szervezet tagja: Román Ideggyógyászati Társaság, 
EME, MET, Magyar Bioetikai Társaság. 

Igen gazdag társadalmi jellegű tevékenységet fejt ki: a Caritas Cato-
lica alapító tagja, a Keresztény Orvosok Szövetségének alapító tagja 
és 1991-től alelnöke, az Ecclesia Mater Alapítvány alapító tagja, és öt 
éven át elnöke, 1997-től a Romániai Máltai Segélyszolgálat Nagyvárad 
Egyházmegyei vezetője, majd 2004-től az országos vezetőség tagja és eb-
ben a minőségében orvos-igazgatója, a Mecénás Alapítvány, valamint a 
Partium Alapítvány alapító tagja és kuratóriumi tagja, 1996–2000 között 
a Bihar megyei önkormányzatban az egészségügyi szakbizottság titkára, 
2000-től Nagyvárad megyei jogú város tanácsában az egészségügyi és 
szociális szakbizottság elnöke.

Mindezen gazdag társadalmi és szakmai tevékenység mellett jelentős 
tudományos tevékenységet fejtett ki: a marosvásárhelyi ideggyógyászati 
klinika kutatócsoportjával közösen tevékenykedik, és ezen kollaboráció 
eredményeként számos, Romániában, Svájcban és Hollandiában meg-
jelent szakdolgozat társszerzője. Különböző orvoskonferenciákon 57 
szakdolgozatot mutatott be szerzőként vagy társszerzőként. Az elmúlt 
években 22, főleg magyar nyelvű orvosi vagy orvosláshoz kapcsolódó 
tudományos rendezvény szervezésében vett részt, köztük megemlítendő 
a szakosztályunk 1995-ben, Nagyváradon tartott tudományos ülésszaka.

 
Munkája elismeréseként a következő kitüntetésekben részesült: 1984-

ben Egészségügyi Érdemrend, 2001-ben a Német Máltai Segélyszolgá-
lat Málta-plakettje, 2004-ben az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világ-
szövetség Hűség a Hazához Érdemrend nagykeresztje, 2004-ben az 
RMDSZ Ezüstfenyő díja. 

Amint az a fentiekből is kitűnik, dr. Földes Béla azon orvosaink egyi-
ke aki azon túlmenően, hogy betegeit a maximális szakmai tudással látja 
el, pályája kezdetétől fogva széleskörű társadalmi tevékenységet fejt ki, 
elsősorban a nehéz helyzetben levő embertársaink megsegítése, valamint 
nemzeti közösségünk megmaradása terén. Erre, a sokszor önfeláldozó 
munkára alkalmassá teszi barátságos természete és erős jelleme. 

Mindezek alapján javaslom a Pápai Páriz Ferenc-díj odaítélését dr. 
Földes Bélának. 

                                             Dr. Kovács Dezső
Marosvásárhely, 2005. március 28.
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Doc. Dr. SZILÁGYI TIBOR, PhD.

Dr. Szilágyi Tibor 1967. január 11-én született Kolozsváron, Erdély 
szellemi fővárosában, egy, a tudomány légköre által áthatott, értelmiségi 
családban. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában 
végezte az egykori piarista gimnáziumban, amelyet akkor 3-as Számú 
Matematika–fizika Líceumnak neveztek, és amely jelenleg a Báthory 
István Elméleti Líceum. Már középiskolás korában megnyilvánult 
különleges hajlama és érdeklődése a reáltudományok iránt. Amikor a 
vele egyívású gimnazisták még azt sem sejthették, hogy mi a tudományos 
kutatás, Szilágyi Tibort már az elelektroenkefalogrammok Fourier-
sorba fejtése foglalkoztatta.

1986-ban sikeres felvételi vizsgát tett, a MOGYE orvosi karának 
hallgatója lett. Irigyelt státus volt ez akkoriban, ugyanis az orvosi 

(1967–)
élettanász

2005

hivatásnak jövője volt, és nyolc-kilenc fiatal versengett egy egyetemi 
helyért. Egyetemi tanulmányai során Szilágyi Tibor végig példát muta-
tott minden kollegájának szorgalomból, tehetségből és abból a halksza-
vú eleganciából, ahogy feladatait végezte. A középiskolás korában 
kezdődött vonzódása a biofizika iránt meghatározta mindeddig egész 
pályafutását. Hallgató korában találmánynak beillő, nyolccsatornás 
analóg-digitális jelátalakítót tervezett és épített akkor, amikor erre alig 
akadt számára hozzáférhető információ és anyag. 

Egyetemi tanulmányait 1992-ben fejezte be, orvosdoktori fokozatot 
szerezve az élettan tárgyköréből, a szív elektromos tevékenységének 
számítógépes feldolgozásával. 

Orvosi diplomáját megszerezve, besorolása szerint gyakornok 
orvos lett, de rögtön úgy döntött, hogy a kedvező alkalmat kihasználva 
megvalósítja élete álmát, és hivatásszerűen folytatja az alapkutatást. A 
Szegedi Biológiai Kutatóközpontban, Párducz Árpád felügyelete alatt 
sejt- és molekuláris szintű idegélettani tanulmányokban mélyült el, 
és intracelluláris elektromos elvezetési módszereket tanult egy éven 
keresztül. Noha Szegeden kiváló körülményeket talált munkájához, és 
tehetségét felismerve marasztalták is, 1993-ban visszatért Erdélybe és 
egyetemére, ahol versenyvizsgával egyetemi gyakornoki állást nyert el 
az élettani tanszéken. 

Mesterének, László Józsefnek önzetlen támogatását élvezve, nagy 
barátunk és pártfogónk, a kiváló tudós, Somogyi Péter meghívására 
még ugyanabban az évben az Oxfordi Egyetemre látogatott. Ott a 
farmakológiai intézet mellé rendelt kutatóintézetben, Eberhard Buhllal 
vállvetve a hippocampalis neuronkörök és interneuronok tulajdonságait 
tanulmányozta az intracelluláris elvezetések módszerével. Résztvételével 
az intézetben jelentős eredményeket értek el a patkány hippocampus 
és a macska látókérgében levő gátló interneuronok morfológiai és in 
vitro élettani, valamint farmakológiai jellemzésében. Továbbá páros 
intracelluláris elvezetésekkel feltárták a kéttagú, elemi neuronkörök 
szinaptikus kapcsolatait és haladást értek el a dendritikus jelintegráció 
területén is. Ebben elért sikereit nemcsak fontos közlemények fémjelzik, 
hanem az is, hogy az oxfordi intézet továbbra is számot tartott 
hozzáértésére, kitartására és munkabírására, és rendszeresen vissza is 
hívta, négy éven keresztül. 
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Közben, 1996-tól tanszékének tanárségéde lett, és az analitikus 
alapkutatások után figyelme az idegtudományokból leszűrt adatok 
szintézise és az alkalmazása felé fordult. A látókéreg szinaptikus 
kapcsolatainak tapasztalati adatokra alapozott kvantálanalízisével 
az agykérgi működések elméleti megközelítését kísérelte meg, 
kidomborítva a neurotranszmisszió statisztikus jellemzőit. Ezután rá-
tért az egyes neuronok és neuronhálózatok számítógépes modellezésére, 
majd a dendritikus működések morfológiai meghatározottságának a 
számítógépes szimulálására. Hozzájárult a bemeneti pályák rétegződése 
és a dendritfa különbözö helyein levő, különböző súlyú bemenetek 
közt fennálló összefüggések tisztázásához. Elméleti magyarázatát adta 
annak a jelenségnek, hogy nem lehet hatékony voltage clamp eljárást 
alkalmazni a piramissejtek távoli dendritágaiban, és elemezte azokat a 
tényezőket, amelyek befolyásolják a neuronok koincidencia-detektáló és 
időbeli integráló szerepét.

Ezen munkák kapcsán kialakult és megszilárdult termékeny kap-
csolata az Antwerpeni Egyetem Elméleti Neurobiológiai Intézetével, 
amelyet rendszeresen látogat azóta is. Ott az idegi tevékenység szá-
mitógépes szimulálásával a kortárs agykutatás nagy egyéniségének, 
Erik De Schutternek vált a közvetlen kutatópartnerévé. Mindezek 
a tanulmányok és eredmények szilárd alapot szolgáltattak Szilágyi 
Tibornak az orvostudományok doktora cím elnyeréséért folytatott 
további kutatásaihoz. 2001-ben sikerrel védte meg értekezését, amelyet 
az agykérgi interneuronális kapcsolatok élőben és számítógépes 
modelleken végzett tanulmányaiból készített. 

A 2000-dik esztendőben tanszéke adjunktusa lett, és mentorának, 
László Józsefnek emeritálásával csakhamar reá hárult az egész magyar 
nyelvű élettani oktatás. Ezt 2004-től előadótanári beosztásban végzi, 
támaszkodva intézetünk legjobb hagyományaira és a kortárs tudomány 
legszámottevőbb eredményeire, amelyeket példamutató módon, 
folyamatosan követ.

Szakmai ismereteit négy külföldi továbbképzőn mélyítette el. Külön-
leges jártasságra tett szert a számítógépes programok írásában és 
fejlesztésében, és öt, a tudományos kutatásban alkalmazott programot 
készített, amelyekkel elektronmikroszkópi statisztikai képfeldolgozást 
és elektrofiziológiai adatelemzést végeznek a külföldi tanulmányainak 
otthont nyújtó intézetekben. 

Számos nemzeti és hazai kutatási program vezetője vagy résztvevője. 
tizenhat közölt dolgozat szerzője, amelyek jórésze nemzetközileg 
számottevő folyóiratokban jelent meg. Állandó és tevékeny résztvevője 
az élettani és neurofiziológiai tudományos összejöveteleknek, az or-
szágban, Ma-gyarországon, Nagy-Britanniában, Olaszországban és Bel-
giumban. 

Tanulóként és főiskolai hallgatóként jeles volt, és az is maradt mind 
a mai napig oktatóként is. Szilágyi Tibor nem az a szaktudós, aki 
bezárkózik szűkebb területére és csak előre tekint, hanem odaadással 
és gonddal oktatja és műveli az anyatudomány, az élettan egészét. 
Előadásai töretlenül népszerűek, és ő maga, keresetlenségével és bájos 
közvetlenségével kivívta hallgatóinak osztatlan rokonszenvét. Egyetemi 
jegyzeteket és oktató célú számítógépes programokat írt elvont 
folyamatok szemléltetésére és a hallgatók ismereteinek felmérésére. 

Tagjaként tartja számon az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Magyar 
Tudományos Akadémia Köztestülete, a Nemzeti Idegtudományi 
Társaság, a Román Élettani Társaság, a Magyar Neurobiológiai Tár-
saság, és ezeken keresztül nevét jegyzi az Európai Idegtudományi 
Társaságok Szövetsége és az Európai Élettani Társaságok Szövetsége. 
Bokros szolgálati teendői mellett időt talált magának, hogy tevékenyen 
részt vegyen a tudományos közéletben, és három éve tölti be az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának 
jegyzői tisztét. Ebben a minőségében kiapadhatatlan energiával és 
leleményesen intézi a reá háruló, cseppet sem könnyű szervezési és 
ügyintézési feladatokat.

Kiadványkészítői tapasztalatát gyümölcsözteti azzal, hogy tagja az 
Orvosi Szemle és az Orvostudományi Értesítő szerkesztőbizottságának. 
Ezekben a testületekben ugyanazzal a megalkuvást nem ismerő 
tudományos igényességgel dolgozik, mint amit önmagától is megkövetel.

Szilágyi Tibor életpályája egyértelműen bizonyítja, hogy fiatal kora 
dacára rászolgált a legmagasabb erdélyi magyar orvostudományi 
kitüntetésre.

                                Dr. Lőrinczi Zoltán
Marosvásárhely, 2005. március 17.

szilágyi tibor
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Prof. Dr. GYÉRESI ÁRPÁD, PhD

Prof. dr. Gyéresi Árpád életútja, munkája szorosan kötődik egyrészt 
Marosvásárhelyhez, másrészt a gyógyszerészeti karhoz, ezen belül a 
gyógyszerészeti kémiai tanszékhez. 

Marosvásárhely: szülővárosa, itt született 1941-ben. És ugyancsak 
Bernády György városában végzi tanulmányait, a híres Bolyai Farkas- 
középiskolában érettségizik, és ebben a városban szerez gyógyszerészi 
oklevelet, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, 
1964-ben. 1967-ben már a gyógyszerészeti kémiai tanszék egyetemi 
gyakornoka, majd tanársegéde és adjunktusa. 1982 és 1985 között meg-
bízott tanszékvezető. 

A Gyógyszerészeti Kar megszűnése őt is, akárcsak karunk többi 
oktatóját, váratlanul éri és emiatt kénytelen átmenetileg analitikus 

(1941–)
gyógyszerész, az EME országos alelnöke

2006

gyógyszerészi állást betölteni a Maros Megyei Kórház központi 
laboratóriumában. 

A gyógyszerészeti kémiai tanszék működése az 1989–1991-es 
időszakban szünetelt. Ezért tudja elfogadni a felkérést, hogy egy oktatási 
évre (1990 szeptembere és 1991 májusa között) a Szegedi Szent-Györgyi 
Albert Orvostudományi Egyetem orvosi vegytan és gyógyszerészi 
vegytan tanszékén vendégoktató legyen. Igen nehéz körülmények között 
– új környezetben, családjától távol – , de annál nagyobb odaadással végzi 
munkáját. Nagy kihívás ez számára, de mint mindent, amihez hozzáfog, 
ezt is nagyon pontosan, lelkesen és szakszerűen teljesíti. Szakmai tudással 
gazdagodva, feltöltődve, nagy erőbedobással fog hozzá 1991 őszén, az 
újraindult Gyógyszerészeti Karon, a gyógyszerészeti kémiai tanszék 
újjászervezéséhez, mint tanszékvezető, nagymértékben hozzájárulva az 
oktatás tartalmi megújulásához és eszköztárának bővítéséhez. 1994-től 
egyetemi előadótanár, 1998-tól professzor. 

Széleskörű tudományos tevékenységet fejt ki a gyógyszeranalitika 
területén, elsősorban a szétválasztás-technikai (kromatográfiás) mód-
szerek alkalmazása terén. Módszereket dolgoz ki összetett gyógy-
szerkészítmények vizsgálatára, a gyógynövény-nemesítési kutatások 
során természetes hatóanyagok (alkaloidok) izolálására és meghatározá-
sára, gyógyszerstabilitási vizsgálatokra. Romániában elsőként dolgoz ki 
módszert gyógyszervegyületek optikai izomerjeinek szétválasztására. A 
90-es évektől az elsők között ismerteti a gyógyszer minőségbiztosítás 
nemzetközi normáit, különös tekintettel az Európai Gyógyszerkönyv 
előírásaira. Ezenkívül foglalkozik a gyógyszer-vegyületek biofarmáciai 
tulajdonságait javító komplexek vizsgálatával, állatgyógyászati készít-
mények vizsgálatával. Szerződéses kutatások keretében vizsgálati 
módszereket dolgoz ki gyógyszergyárak, kutatóintézetek számára.

Eredményeit magyar, román, angol és német nyelven közli, 
tudományos dolgozat formájában, szerzőként, illetve társszerzőként. Tíz 
magyar és román nyelven írt egyetemi jegyzet szerzője és társszerzője. 
A Román gyógyszerkönyv IX. és X. kiadásának munkatársa, cikkelyek 
szerzője. Szakkönyveket ír román (Vademecum cromatografic) 
és magyar nyelven (társszerzőként dr. Kata Mihály professzorral: 
Gyógyszervegyületek vékonykromatográfiás minőségvizsgálata, és dr. 
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Kelemen Hajnal docensnővel: Szervetlen gyógyszerészeti kémia). Igen 
értékesek a gyógyszerésztörténeti munkái: A kromatográfia története, 
A MOGYE Gyógyszerészeti Karának története, A gyógyszerészi kémiai 
tanszék története. Szerkesztője A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti 
Kar 1948–1998 című kötetnek. A kolozsvári Scientia Kiadó által 
megjelentetett Tizenkét év című kötet Gyógyszerészeti kutatások című 
fejezetének szerkesztője.

2001-től doktorátusvezető, jelenleg 13 doktorandusz felkészülését 
és kutatómunkáját irányítja. 2005-től az egyetem doktori iskolai 
vezetőségében a Gyógyszerészeti Kar képviselője. 

A nemzetközi  CEEPUS-program31résztvevőjeként munkatársaival, 
doktoranduszaival együtt cserekapcsolatokat ápol, közös kutatásokat 
végez magyarországi egyetemi partnerekkel (Debrecen, Pécs, Budapest). 
A Domus ösztöndíjrendszere keretében számos kutatási együttműkö-
désre nyílt lehetősége a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar (gyógyszeré-
szi kémiai, drogismereti-, gyógyszertechnológiai) intézeteivel, a 
budapesti Gyógyszerészeti Kar Gyógyszerész Kémiai Intézetével. Kez-
deményezte és elősegítette a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar és a 
szegedi Gyógyszerészeti Kar kapcsolatfelvételét. 

A 90-es évek eleje óta számos magyarországi és más külföldi 
tudományos rendezvény rendszeres résztvevője, meghívott előadója. 

Tagjaként tartja számon az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Román 
Gyógyszerésztudományi Társaság, a Román Gyógyszerésztörténeti 
Társaság, a Bolyai Társaság, a Román Gyógyszerész Kollégium, az 
International Society for Planar Separation, a Nemzetközi Gyógy-
szerésztörténeti Társaság, a Katalán Gyógyszerésztörténeti Társaság, 
a Magyar Gyógyszerésztudomanyi Társaság, a Magyar Professzorok 
Világtanácsa, a Magyar Tudományos Akadémia köztestülete, a Magyar 
Egészségügyi Társaság. 

Oroszlánrészt vállal a hallgatók tudományos tevékenységének 
irányításban. Több mint hatvan diplomamunka tudományos irá-
nyítója, elősegíti rangos magyarországi előadók meghívását a TDK-
rendezvényekre. 

3 A Bosznia-Hercegovina, Csehország, Horvátország, Montenegró, Szerbia és Szlovákia 
felsőoktatási intézményeiben töltendő tanulmányi vagy oktatási célú mobilitási ösztöndíj

Az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályában 
1993-tól tagként, majd 1996-tól választmányi tagként és 2002-től 
gyógyszerész-alelnökként fáradságot, a közösségi munkától távol, igen 
figyelemreméltó, aktív szerepet játszik szakosztályunk évi tudományos 
ülésszakának megszervezésében, a gyógyszerész továbbképző lebonyo-
lításában és akkreditálásában. 

Gyéresi Árpád életútja, munkássága egyértelműen bizonyítja, hogy 
gyógyszerész-professzorként méltó a Pápai Páriz Ferenc-díjjal és -emlék-
éremmel való kitüntetésre. 

                                     Dr. Sipos Emese
Marosvásárhely, 2006. április 20.   

gyéresi árpád



58 59

A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány Díjazottai ferencz lászló

Prof. Dr. FERENCZ LÁSZLÓ, PhD

Egy sokoldalú, nagy tudású, és mindenkor a közt szolgáló,  ugyanakkor 
nagyon szerény ember életpályáját honoráljuk ma. 

Dr. Ferencz László professzor élete a Temes megyei Facsádon kez-
dődött 1933. június 28-án. Ahogy Pápai Páriz munkásságát meghatároz-
ta a számtalan idegen földön, változatos kultúrában gyarapított tudás, 
úgy Ferencz László származásának sokszínűsége mintegy előrevetíti 
életének változatosságát. A család felmenői között egyaránt szerepelt 
magyar, székely, sváb és osztrák, ahogy az a Bánátban már szokás volt. 

Iskoláit Kolozsváron végezte, a református kollégiumban, majd a 
2. Számú Magyar Fiúgimnáziumban, ahol 1952-ben érettségizett. Az 
iskolai szellem meghatározó volt számára, „kolozsvárivá” tette. 

(1933–)
belgyógyász

2007

Egyetemi tanulmányai kapcsán került Marosvásárhelyre, 1952 és 
1958 között végezte itt az orvosi és gyógyszerészeti egyetemet, és 1958 
őszén érdemdiplomát szerzett. 

Orvosi pályáját körorvosként kezdte a sepsiszentgyörgyi járáshoz 
tartozó Bükszádon, ahol felszerelt és beindított egy új egészségügyi 
központot, majd két éven keresztül a málnásfürdői szanatórium orvosa 
volt (közvetlenül annak újraindítása után), így a rendelő felszerelésében, 
az orvosi, balneológusi munka megszervezésében aktívan részt vesz. 
1957-ben, a mikóújfalusi rendelőbe kerülve annak életét, munkáját 
indította be, a helyet laboratóriummal szerelte fel, berendezett és 
elindított egy szülőotthont, és kijárta a vízvezeték-hálózat megépítését a 
faluban. 1964-ben megszerezte a körzeti főorvosi szakdiplomát. Körzeti 
orvosi munkáját a tevékeny tenni és segíteni akarás, a szervezés, a 
minőségi (és mint később felemlíti: nagyon sok elégtételt hozó) szakmai 
munka és már itt is (mindig fiatalosan kíváncsi szellemének megfelően) 
a kutatás jelentette (epidemiológiai tanulmányokat végzett a lakosságon, 
a kőbánya munkásain). 

1967-től a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
alkalmazottja lett, a II. Sz. Belgyógyászati Klinika keretében preparátor, 
majd 1970-től belgyógyász szakorvos és tanársegéd. 

A klinikán belül a kardiológiai és angiológia munkacsoport keretében 
tevékenykedett a 70-es években, végezve angiográfiát, flebográfiát, vese-
tűbiopsziát. 1972-től kutatásának tárgya a geriátria, vallotta, hogy az 
egyre idősödő társadalomban ez egy nagyon nagy figyelmet igénylő 
és sok specificitással társuló szakterület. 1978-ban megvédi a Horváth 
Endre docens professzor által vezetett doktorátusát, amelynek címe: 
A cardiovascularis adaptációs mechanizmusok időseknél. 1978-tól a 
klinikán, az Akadémia támogatásával működő kutatócsoportot vezette, 
a téma az idősek cardiovascularis megbetegedéseinek felismerése és 
kezelése volt. Számtalan epidemiológiai, farmakológiai, élettani és 
klinikai vizsgálatot végeztek ezen a területen.

A későbbiekben a hipertónia incidenciája, evolúciója és kezelésének 
kutatása került a tudományos érdeklődésének a középpontjába, ilyen 
értelemben nagyon nagy számú esetanyagot sikerült tanulmányaiba 
bevonnia. Kutatásai több mint kétszáz publikációjában jelentek meg, 
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tanulmányaival külföldön (Prágában, Berlinben, Tokióban, Hamburg-
ban és Budapesten) és hazai kongresszusokon egyaránt szerepelt. 

1993 szeptemberétől a Krónikus Betegségek Klinikájának (illetve 
1997-től Cardiovascularis Rehabilitációs Klinika) vezetője lett, amelynek 
átalakításában, korszerűsítésében nagy szerepet játszott, nem különben 
és elsősorban a betegközpontú, igényes gyógykezelés és gondozás szem-
léletének meghonosításában, amely e klinikát a betegek számára a je-
lenben is olyan kiemeltté teszi. 

Ami az egyetemi pályafutását illeti, 1986-tól tartott belgyógyászati 
előadásokat. Két éven keresztül a hatodéves diákoknak ambuláns (po-
liklinikai) orvoslást, majd az ötödéves belgyógyászatot oktatta szintén 
két éven keresztül. 1990-től pedig, nyugalomba vonulásáig a tünettant 
tanította, 1992-ig mint adjunktus, majd mint előadótanár és 1998-tól 
mint professzor. Diákjait nem csak oktatni, hanem nevelni is igyekezett 
(ahogy egy interjúban maga vallotta) az önálló gondolkodásra és 
a betegközpontú szemléletre. Ő maga elsősorban Horváth Endre 
professzort tartotta mesterének, akihez nem csak az igényességben, de 
a szereplés kerülésében, szerénységben is hasonlított. Nem csak diákjait 
tanította, hanem több alkalommal vett részt továbbképző kurzusok 
tartásában. 

Társszerzőként részt vett a Horváth Endre és Olosz Egon professzorok 
által kiadott szemiológia jegyzet, a Monoki István adjunktus által 
szerkesztett, hatodéveseknek szánt belgyógyászati kézikönyv, majd 
pedig 1995–1997 között megjelent három kötetben a saját szerkesztésű 
szemiológia jegyzete, 1997-ben részt vett az orvosi poliglott (latin–ma-
gyar– román–angol) szótár megírásában, valamint egyéb belgyógyászati 
könyvek megjelenésében. 

Eddigi írásainak koronája a 2002 és 2005 között megjelent négykötetes 
(mintegy 4000 oldalt felölelő), A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 
című szakkönyv, amely egy tünetorientált diagnosztikai és differenciál 
diagnosztikai összefoglaló, hihetetlen, enciklopédikus alapossággal és 
komoly igényességgel megírva, és ilyen értelemben páratlan a magyar 
belgyógyászati szakirodalomban; nem kellene hiányoznia egyetlen 
magyar orvos könyvespolcáról sem. A könyv minden fejezete egy rö-
vid élettani áttekintéssel egészül ki (a Korányi, illetve Olosz Egon által 

meghonosított funkcionális belgyógyászat szellemében). A könyv 
megírásával kapcsolatban ő maga mondta: „Világéletemben olyan 
voltam, hogy szerettem valaminek a mélyére nézni, utánajárni, tisztázni 
az okát.”

 
Nyugdíjba vonulásával régóta dédelgetett terveinek megvalósításán 

fáradozik, a lakása falait teljesen kitapétázó, megszámlálhatatlan könyv 
társaságában, fiatalokat megszégyenítő lelkesedéssel, lendülettel, ki-
tartással, így készülőben a már több mint ezeroldalas helytörténeti 
tanulmány, amelyben az erdélyi települések etimológiai, lakosságbeli 
és jelentőségének történelmi dinamikáját követi végig. És mellette ké-
szül egy kis erdélyi magyar földrajz tár is. Közben rendszerezi a több 
mint ezer hangszalagból és lemezből álló hangfelvételeit, és átörökíti 
CD-re, valamint a most sem lankadó kíváncsiság jegyében fényképez 
műemlékeket, falusi templomokat, cigányvilágot örökít meg, és azt a 
tájat, amit most is olyan szertettel barangol be (20-30 km-es túrákon): a 
Kelemen-havasokat.

Iskolát az az ember teremt, akinek a gondolkodása, magatartása 
nem a körülmények függvénye, hanem belső tartás és következetesség 
megnyilvánulása. Habár, ahogy ő maga említette, nem volt kenyere a 
szereplés, és mindig inkább árnyékban maradt, gondolkodásának, 
létformájának átalakító nyomait hordozzák diákjai, tanítványai, az általa 
vezetett klinika, környezete. 

Pápai Páriz szellemének, polihisztorságának méltó utódja, aki nem 
csak orvosolt és kutatott, hanem oktatott és nevelt, aki a közéletben 
felelősen és másokért volt jelen, aki a magánéletben is mindig kíváncsian 
a szépre, az emberire nyitottan járt és jár.

Bárcsak jutna mindannyiunknak osztályrészül nemcsak egy ilyen 
gazdag szakmai és tudományos élet, hanem ilyen szolgálatkészség, fia-
talos szellem!

Neki pedig kívánjuk, hogy tenni akarása, szellemi szomjúsága, min-
denre nyitott figyelme és önzetlensége ne lankadjon, és „fertőzzön” 
minél többeket.

                                   Dr. Szabó Mónika
adjunktus

Marosvásárhely, 2007

ferencz lászló
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Dr. PONGRÁCZ ANTAL SÁNDOR, PhD

Dr. Pongrácz Antal Sándor 1948. március 18-án született, Maros-
vásárhelyen, római katolikus családban, ahol a szorgos, kitartó munká-
nak volt a legfőbb becsülete. Édesapja korai elvesztése után édesanyja 
mind a négy gyerekét egyedül neveli és diplomáztatja. 

Iskolai tanulmányait a Bolyai Farkas Líceumban kezdi, majd az 
Unirea Líceumban folytatja, ahol 1966-ban érettségizik. Ezt követően 
beiratkozik a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási 
Intézet Fogorvostani Fakultására, melyet jelessel végez. 1972-ben, az 
egyetem elvégzése előtti gyakornoki vizsgával Marosvásárhelyen marad, 
és felváltva dolgozik két éven keresztül a fogászati szakklinikákon. Már 
ebben az időszakban kitűnik szakmai alaposságával, tudásvágyával, 
a tökéletességre való törekvésével. A gyakornokság lejártával, mint 

(1948–2008)
adjunktus, főorvos, sportmester

2007

tudjuk, magyar orvosként a szülővárosodban maradni majdhogynem 
lehetetlenség volt, ezért 1976-ban sikerrel vizsgázik a Testnevelési 
Főiskola sportélettan tanársegédi állására úgy, hogy közben a 
Fogpótlástani Klinikára kapja a kötelező, ún. integrált klinikai gyakorlati 
állást, megőrizvén ezáltal szoros kapcsolatát a fogorvoslással. A rá 
jellemző módon ezt a számára új feladatot is maximális komolysággal 
és magas szaktudással látja el. 1980-ban megjelenik egyetemi jegyzete: 
A testnevelés és sport élettana és biokémiája címmel. Az itt szerzett 
ismereteit az izom–relaxációs eljárások terén sikerül kamatoztatnia az 
állkapocsizom-diszfunkcióinak vizsgálatában. 

Eközben 1978-ban megszerzi a fogszakorvosi címet.
A főiskola 1982-es felszámolása után, a Fogpótlástani Klinikán 

folytatja tevékenységét fogszakorvosként, mint klinikai alkalmazott. A 
fogpótlástani tanszékről a magyar anyanyelvű előadók távozása után, 
1988-ban felkérést kap a magyar nyelvű előadások tartására, időlegesen 
mint óraadó tanár. Ez az időlegesség mind a mai napig tart. Itt tenném 
hozzá, hogy a fogorvostan-hallgatók szerencséjére. Bátran állíthatom, 
mint olyan személy, akinek belülről van rálátása a dolgok menetére az 
oktatás terén, hogy az eltelt tizennyolc év során fogorvos-generációk 
neki köszönhetik szakmai felkészültségük oroszlánrészét. Magántanári 
tevékenységét jellemzi az alaposság, a naprakész ismeretek közlése, és 
ami talán a legfontosabb, hogy mindezen ismeretek egy óriási személyes 
tapasztalat szűrőjén keresztül kerülnek ismertetésre. 

1993-ban sikeres versenyvizsga után elnyeri a főorvosi címet, és 
megnyílik az út a teljes egyetemi oktatói állás elnyerésére is. Ekkor 
azonban úgy dönt, hogy magán fogorvosként folytatja tevékenységét, 
figyelembe véve a fogpótlástani tanszéken uralkodó állapotokat, 
amelyek sem a tárgyi, sem a személyi feltételeit nem biztosítják szakmai 
továbbfejlődésének. Sajnálatos módon utólag beigazolódik, hogy 
helyesen gondolkodott. Magánrendelője Marosvásárhelyen, de nem 
túlzok, ha azt állítom, hogy Erdély-szerte a legkiemelkedőbb szakmai 
elismerésnek örvend a kollégák és a betegek körében. Az itt nyert 
tapasztalatokat igyekszik átadni diákjainak előadásain, de a rendelőjében 
is. 

2003-ban jelent meg a Rögzített fogpótlások című egyetemi jegyzete, 
amely első, Erdélyben, magyar nyelven megjelent fogpótlástani jegyzet. 
Készülőben van a második, Részleges lemezes fogpótlások címmel. 

Fő kutatási területe A természetes fogazat okklúziós viszonyainak 
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megtartási és rehabilitációs lehetőségei a klinikai gyakorlatban, amely-
nek keretén belül eddig 14 kongresszuson előadott és 9 folyóiratban 
közölt dolgozata van. 

Dr. Pongrácz Antal Sándor 1996 óta tagja az Erdélyi Múzeum-
Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának, 1999 óta 
választmányi tag, 2002-től a fogorvostani szakcsoport vezetője. Ebben 
az utóbbi minőségében fellendítette a szakcsoport tevékenységét, évi 
két alkalommal szakmai továbbképzőket szervez és alkalmanként tart. 
Kiépítette kapcsolatait a magyarországi fogorvostudományi karokkal, 
mely eredményeként jeles professzorok tartanak rendszeresen magas 
szintű szakmai továbbképzőket. 2004-től a Magyar Egészségügyi Tár-
saság Fogorvostudományi Szakosztályának elnökségi tagja. Aktívan 
támogatja az MMDSZ41rendezvényeit, főleg a TDK-kat, amelyeknek 
rendszeres zsűritagja, időnként dolgozatvezetője. 

2004-ben a Román Fogorvosi Kollégium Maros megyei elnökévé vá-
lasztják, mely tény már magában is példázza azt az elismerést, amelyben 
részesül a fogorvosi társadalom részéről. 

Dr. Pongrácz Antalról nem lehet beszélni anélkül, hogy 
megemlítenénk kimagasló élsportolói tevékenységét. Líceumi diákként 
bekapcsolódik az egyetemi sportklub tevékenységébe és Kakuts András 
egyetemi előadótanár-edző vezetésével tizenöt éven keresztül öregbíti 
egyetemünk, városunk és az ország hírnevét, hiszen 1967-ben ifjúsági 
párbajtőr-világbajnok, sokszoros országos és Balkán-bajnok, valamint 
három olimpián (München, Montreal, Moszkva) döntős helyezést 
ér el. Tevékenységét sportmesteri címmel jutalmazzák. Dr. Pongrácz 
Antal azon kevesek közé tartozik, akik az élsportban elengedhetetlen 
tulajdonságokat, mint a kitartás, szívós, sokszor önfeláldozó munka 
mellett a szakmai felkészülése terén is a legmagasabb mércét állította saját 
maga elé, és akinek sikerült ezt az akadályt is venni, amint az a fentiekből 
kitűnik. Ha mindehhez hozzáveszem erős jellemét, egyéniségét, közéleti 
szerepvállalását, akkor tiszta szívvel ajánlom a Pápai Páriz Ferenc-díj 
odaítélését dr. Pongrácz Antal Sándornak. 

                                          Dr. Kovács Dezső
Marosvásárhely, 2007. március 1.   

4 Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség

Doc. Dr. SIPOS EMESE, PhD

Doc. dr. Sipos Emese 1966. január 24-én született Marosvásárhelyen. 
Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, 1984-
ben érettségizett az Unirea Líceum biológia–kémia szakán. 

Még ebben az évben sikeres felvételi vizsgát tett a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karára. Akkoriban 
a gyógyszerészi hivatás nagy megbecsülésnek örvendett, nyolcan ver-
sengtek egy egyetemi helyért. A bejutást tovább nehezítette, hogy 1984-
ben a Gyógyszerészeti Karon a helyek számát az utolsó pillanatban 
25-ről 20-ra csökkentették, ebből 10-et szántak a magyar tagozatnak. 
1986-tól nem vettek fel újabb gyógyszerészhallgatót, így az egész fakul-
tás léte forgott ekkor kockán. Sipos Emese az egyetemi tanulmányai 
során, a nehéz körülmények mellett is, végig példát mutatott minden 

(1966–)
gyógyszerész, gyógyszertechnológus

2008 Sipos Emese
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kollégájának szorgalomból, tehetségből, ahogy feladatait végezte. 
Az 1989 decemberében bekövetkezett rendszerváltás diplomája 
megszerzése után, szakmai pályafutásának indulásakor történt. Az 
ezt követő időszakban a társadalom minden területe, beleértve a 
gyógyszerészi szakmát is, számos átalakuláson, változáson ment 
keresztül. A gyógyszertári hálózat állami, központi irányításúból magán 
hálózattá alakult, de megváltozott az oktatás és a szakmai továbbképzés 
is. 

Sipos Emese az egyetem elvégzése után öt évig több munkahe-
lyen is dolgozott gyakorló gyógyszerészként. Rövid ideig a kolozsvári 
gyógyszervállalatnál, majd a segesvári kórházi gyógyszertárában dol-
gozott, végül a marosvásárhelyi Herba magángyógyszertárban talál-
kozhattunk vele. 

Szakmai pályafutásában az 1995-ös év fordulópontot jelentett, 
ugyanis ekkor sikeresen versenyvizsgázott a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karának gyógyszer-
technológiai tanszékén meghirdetett tanársegédi állására. Ezáltal nem-
csak a felsőoktatási tevékenységbe kapcsolódott be, hanem kutatómun-
kát is végezhetett. 

Hamarosan belépett az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi 
Szakosztályába, melynek révén ösztöndíjpályázatokról értesült, és 
lehetősége nyílt magyar nyelven szakdolgozatokat bemutatni az évente 
megrendezett tudományos ülésszakokon. Az első alkalommal elnyert 
egyhónapos ösztöndíjjal Budapesten, a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Gyógyszerészeti Intézetében volt továbbképzésen. Meg-
tapasztalta, hogy miként valósul meg egy marosvásárhelyihez hasonló 
intézetben az oktatás, a kutatómunka. Először itt volt lehetősége arra, 
hogy internet révén szakirodalmat tanulmányozhasson. Nagy élmény 
volt számára, hogy nem poros, régi szakfolyóiratokat lapozgatott, 
hanem hozzájuthatott a kutatási területén megjelenő, világviszonylatban 
legidőszerűbb munkákhoz. Hazatérve ezeket nemcsak saját kutatói 
tevékenységében használta fel, de a hallgatóknak is jelentős segítséget 
nyújtott szakdolgozataik összeállításában. 

A gyógyszerészek számára Magyarországon, a Magyar Gyógysze-
résztudományi Társaság szervezésében, két emlékverseny nyújt lehe-

tőséget kutatói eredményeik bemutatására. A Rozsnyai Mátyás nevével 
fémjelzett emlékversenyen, melyet fiatal gyakorló gyógyszerészek 
számára tartanak, Sipos Emese meghívottként mutatott be dolgozatot. 
A későbbiekben fiatal kollegákat kísért irányítóként erre a rangos 
rendezvényre. Többször vett részt a Clauder Ottó Emlékversenyen is, 
melyet csak két évenként rendeznek meg fiatal, kutatásban, oktatásban 
részt vevő gyógyszerészek számára. Ezeken az emlékversenyeken 
a kutatási témák, eredmények áttekintése mellett lehetőség nyílt 
a magyarországi gyógyszerész szakma nemzetközileg elismert 
szaktekintélyeinek a megismerésére is. 

Ugyancsak ösztöndíjjal sikerült eljutnia a szegedi Szent-Györgyi 
Albert Orvostudományi Egyetem Gyógyszertechnológiai Intézetébe, 
ahol igen segítőkész szakemberekre, kollegákra talált. Erős István 
intézetvezető professzor támogatását élvezve, szegedi látogatása nem-
csak elméleti síkon járult hozzá szaktudása bővítéséhez, hanem a 
közösen végzett kísérleti munka doktori tézisének megvalósításában 
is nagy segítséget jelentett. Munkatársaival közösen nemzetközi kon-
gresszusokon mutattak be szakdolgozatokat, így eredményeik az egész 
világ számára ismertté váltak. 

A doktori disszertációját, melynek címe: Diklofenák tartalmú 
gélek formulálása és hatásának vizsgálata, 2001-ben védte meg. 
Ehhez a témakörhöz kapcsolódik későbbi fő kutatási területe, a 
hidrogélek formulálása különböző polimerekkel, valamint az így 
előállított rendszerek reológiai vizsgálata. Szorosan összefügg ezzel 
a különböző hatóanyagok beágyazása hidrogélekbe, valamint a 
hatóanyagleadás in vitro vizsgálata. Az utóbbi években érdeklődési és 
kutatási területe kiegészült a különböző gyógyszerformák előállítására 
használt segédanyagok vizsgálatával, ciklodextrin zárvány komplexek 
előállításával és nem utolsó sorban, a nyújtott hatóanyag-leadású, 
hidrofil mátrix tabletták előállításával és vizsgálatával. 

Tudományos eredményeit jelzi az a 44 in extenso közlemény, melye-
ket hazai és külföldi munkatársaival együtt, rangos folyóiratokban 
jelentetett meg. Tagjaként tartja számon az Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
a Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete, A Magyar és Román 
Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magyar Egészségügyi Társaság. 

Sipos Emese
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Kutatói munkájával párhuzamosan oktatói tevékenysége is bővült, 
1998-ban adjunktus, majd 2004-ben a gyógyszertechnológiai tanszék 
előadótanára lett. Odaadással és gonddal oktatja és műveli szakterületét. 
Nyolc egyetemi tankönyvnek és jegyzetnek szerzője. Előadásai töretlenül 
népszerűek, és ő maga kivívta hallgatóinak osztatlan rokonszenvét. 
Számos gyógyszerészhallgató vesz részt az általa irányított szakkör 
tevékenységében, többen közülük díjat is nyertek a tudományos diákköri 
konferenciákon, és legtöbbjük szakdolgozatát is az ő vezetésével írja. 

Bokros szolgálati teendői mellett időt talált magának, hogy tevékenyen 
részt vegyen a tudományos közéletben, és hat éve tölti be az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának 
titkári tisztét. Ebben a minőségében kiapadhatatlan energiával és 
leleményességgel intézi a reá háruló, cseppet sem könnyű szervezési 
és ügyintézési feladatokat. Munkatársai, felismerve szervezőkészségét 
és megalkuvást nem tűrő igényességét, két hónappal ezelőtt a 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti 
Karának dékánhelyettesévé választották. 

Sipos Emese életpályája egyértelműen bizonyítja, hogy rászolgált a 
kimagasló erdélyi magyar orvos- és gyógyszerésztudományi kitüntetés-
re, a Pápai Páriz Ferenc-díjra. 

                                        Dr. Szilágyi Tibor

Marosvásárhely, 2008. április 29.   

Borsa István

Dr. BORSA ISTVÁN

Dr. Borsa István Marosvásárhelyen született 1952. augusztus 14.-én. 
Elemi-és középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi Unirea, a Bolyai 
Farkas majd a Papiu Ilarian líceum magyar tannyelvű tagozatán végezte. 
Orvosi oklevelet a Marosvásárhelyi MOGYE Általános Orvosi Karán 
szerzett 1978-ban. 

Három évig (1978–1981) a Maros megyei Dicsőszentmárton város 
kórházában, valamint hat hónapig a marosvásárhelyi Bőrklinikán 
gyakornok. 

1981-ben Kolozsváron sikeres rezidensvizsgát tett, bőr- és nemi-
gyógyászat szakra. Rövid, három hónapos időszakra egy Botoșani megyei 
faluba küldték körorvosi munkakörbe. Utána Bukarest bőrgyógyászati 
klinikáin szakosodott, majd ugyanott 1985-ben szakorvosi vizsgát tett. 

(1955–)
bőrgyógyász, osztályvezető főorvos

2008
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Ezt követően a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Bőr- és Nemi-
gyógyászati Osztályán szakorvosként dolgozott. 1991-ben, Kolozsváron 
sikeres főorvosi vizsgát tett, és még az évben kinevezték osztályvezető 
főorvosnak. 

1998-ban, Bukarestben sikeres osztályvezető-főorvosi versenyvizsgát 
tett és azóta is ebben a beosztásban dolgozik a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház bőr- és nemigyógyászati osztályán. 

Közben több külföldi tanulmányúton, továbbképző tanfolyamon és 
konferencián vett részt: 1990-ben Hollandiában, az Utrechti Akadémiai 
Klinika bőrgyógyászatán ösztöndíjasként allergológiai és lézersebészeti 
képzésben részesült. Itt írta le, a szakirodalomban elsőként, a Spitz-
névusz ballonsejtes változatát. A dolgozatot 1991-ben a Der Hautarzt 
német szakfolyóirat közölte. 

1991-ben Németországban, Marburgban a Phillips Universität 
Bőrklinikáján flebológiát tanult. 1995-ben és 1996-ban több hónapon 
keresztül Németországban, a Hannoveri Fővárosi Bőrklinikán 
allergológiai, bőrsebészeti és flebológiai továbbképzésen vett részt. 

1997–98-ban Kaposváron és a Pécsi Tudományegyetem Bőrklinikáján 
kozmetológia, lézersebészet és fototerápia témájú továbbképzőn vett 
részt. 1998-ban kozmetológiai kompetenciát szerzett, 2004-ben pedig 
egészségügyi menedzsmentből szerzett kompetenciát. 

Számos dolgozata jelent meg szakfolyóiratokban, éveken keresztül 
rendszeresen tartott továbbképző előadásokat körorvosoknak, illetve 
szakorvosoknak, valamint mutatott be dolgozatokat bel- és külföldi 
konferenciákon. 

Több mint tíz éven keresztül bőrgyógyászatot tanított az egészségügyi 
főiskolán. 

Tagja a Román Bőrgyógyászati Társaságnak és a Magyar Bőrgyó-
gyászati Társaságnak. 

A csíkszeredai Erdélyi Orvosnapok egyik kezdeményezője és 
szervezőjeként tizenkét alkalommal vette ki részét a konferencia 
megszervezésében. 

Hét éven keresztül, 1997–2004 között a Hargita Megyei Orvosi Kol-
légium (Kamara) elnöki tisztségét töltötte be. 2006-tól az EME Orvos- 
és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának egyik alelnöki tisztségét 
tölti be. 

Közölt dolgozatai száma 38, előadásai száma kilencvenen felül van. 
Mindig gyakorló orvos volt, a munka megszállottja, napi 12-14 órát 

dolgozik, párhuzamosan két városban, pótolni igyekezve az orvoshi-
ányt. Talán a betegei miatt utasított vissza egy kínálkozó egyetemi 
munkakört és külföldi munkalehetőségeket is. 

Minden tanulmányútjáról hozott valamit, ösztöndíjadói segítségével, 
amit a csíkszeredai bőrgyógyászaton bevezetett. Így az idők során 
a szolgáltatási paletta és a munkamódszer megközelítette a nyugat-
európai elvárásokat is. 

Csöndben teszi amit kell, és örvend, hogy Hargita megye lakosai 
természetesnek veszik, hogy immár tizennyolc éve rendelkezésükre áll 
egy egész sor hézagpótló bőrgyógyászati kivizsgálási és terápiás módszer, 
és ez nagy öröm számára. 

             Prof. dr. Egyed-Zsigmond Imre

Marosvásárhely, 2008. április 28. 

Borsa István
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Prof. Dr. PAP ZOLTÁN, PhD

Megtisztelő feladat a dr. Pap Zoltán professzor életútjának méltatása 
a Pápai Pariz Ferenc-emlékdíj átadása alkalmából. 

Pap Zoltán 1928. szeptember 28-án született Gidófalva községben, 
Kovászna megyében. Szülei mindketten tanítók voltak évtizedeken 
keresztül több helyen is. Az elemi iskolát Gidófalván végezte, majd 
az első gimnáziumi éveket Sepsiszentgyörgyön. A gimnáziumot Ko-
lozsváron, a Református Kollégiumban folytatta. Miután tanító szüleit 
a Szilágy megyei Mocsolya községbe helyezték, iskolai tanulmányait 
Zilahon folytatta a Wesselényi-gimnáziumban, ahol 1947-ben érettsé-
gizett. 1947-ben sikeresen felvételizett a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézet Gyermekgyógyászati Karára, ahol 
1953-ban orvosi diplomát szerzett.

(1928–2016)
gyermekgyógyász, Marosvásárhely díszpolgára

2009

Orvosi tevékenységét a Kovászna megyei Bereckben kezdte, majd 
1954–55 között Erdőszentgyörgyre helyezték át mint gyermekgyógyászt. 
Szakmai tevékenységének elismeréséül 1955-től Marosvásárhely rajoni 
gyermekgyógyász főorvossá nevezték ki, ezt a tisztséget öt éven át 
töltötte be. A gyermekgyógyász szakvizsga letétele után, 1959-től 
tizenhárom éven át tanársegéd a MOGYE Gyermekklinikáján, olyan 
kiváló gyermekgyógyászok társaságában, mint prof. dr. Puskás György 
és prof. dr. Szentkirályi István, kiváló főorvosok mellett mint dr. Csidey 
József, dr. Heinrich Mihály, dr. Grépály András, dr. László Ilona, dr. 
Fogarasi Klára, dr. Jancsó Róza, dr. Liszka Pál és még sokan mások.

Az orvostudomány doktora címet 1971-ben szerzi meg a Krónikus 
hasmenések gyermekkorban című tézissel. 1972-től egyetemi adjunktus, 
1982-től egyetemi előadótanár a 2. Sz. Gyermekklinikán, a professzori 
címet 1990-ben kapja meg. A 2. Sz. Gyermekklinika vezetője 1982-től 
nyugdíjba vonulásáig, 1998-ig, ezután a gyermekklinika konzultáns 
professzora napjainkig. 

Az általános gyermekgyógyászat kiváló művelése mellett, szakmai 
érdeklődése már fiatal korától a gyomor- és bélrendszeri bántalmak 
irányába terjedt. Tapasztalata elmélyítésére Románia majdnem minden 
klinikáján megfordult, két-három hónapot töltve és személyes, jó 
kapcsolatokat építve ki az ország több neves professzorával, mint Vasile 
Goldiș, Valeriu Popescu, Jianu Butnaru, Ioan Popa, Burlea és Burdea, 
Hurmuzache és Chipail professzorokkal.

Nyelvtudásának köszönhetően Prágában két hónapot, Budapesten 
három hónapot, Kelet-Berlinben három hónapot, Nyugat-Berlinben 
három hónapot, Frankfurt am Mainban három hónapot dolgozott 
különböző klinikákon, és számtalan kongresszuson is részt vett: Szege-
den, Budapesten, Hamburgban, Kölnben. Mindenhol diagnosztikus 
és kezelési módszereket sajátított el, amiket hazatérve alkalmazni 
kezdett a gyermekklinikán. Így végezte el elsőként Romániában 1972-
ben a vékonybél-nyálkahártya kimetszését sebészi beavatkozás nélkül 
(vékonybél-biopszia) a lisztérzékenység diagnózisára.

Nyilvántartásba vette az ország különböző megyéiből származó 
lisztérzékeny gyermekeket és 18 éves korukig 1-3 havonként követte 
az állapotukat. Odaadással ápolta a lisztérzékeny gyermekeket, az 
édesanyákat megtanította a lisztmentes diéta betartására, búza-, zab-, 
rozs- és árpaliszt-mentes ételrecepteket készített, amivel megkönnyítette 
a mindennapi menü kialakítását. Romániában először Pap Zoltán 
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professzor javaslatára kezdtek ipari mennyiségben rizslisztet készíteni 
coeliakiás betegek számára, feleslegessé téve az ilyen diétás tápanyagok 
importját külföldről. 

Alaposan tanulmányozta a csecsemők és kisgyermekek táplálásában 
használatos külföldi tápszereket és elsőként hozott létre Romániában 
egy, a csecsemők vegyes és mesterséges táplálására alkalmas tejporké-
szítményt, amelyet saját receptúrája alapján készítettek a Gyergyóremetei 
Tejporgyárban. Közel húsz éven keresztül ez az egy belföldön gyártott 
tápszer volt kapható üzleteinkben, csökkentve az hasonló import tejpo-
rok behozatalát Romániába. Ezek a tápszerek Gluvilact 0, Gluvilact 1 és 
2 néven váltak ismertté egész Romániában. 

Dr. Pap Zoltán professzor úttörő tevékenységet fejtett ki egy másik 
ritka, de súlyos gyermekkori betegség, a mucoviscidosis diagnózisának 
és kezelésének tökéletesítésében. Az országban az elsők között vezette be 
a marosvásárhelyi gyermekklinikán a pilocarpinos iontoforesissel nyert 
verejték nátrium- és klorid-tartalmának meghatározását, saját készítésű 
mérőeszközzel, így lehetővé vált a mucoviscidosisban (pancreas cystas 
fibrosisban) szenvedő gyermekek diagnózisa és kezelése, utánkövetése. 
A mucoviscidosis terén végzett kutató és úttörő tevékenységének 
elismeréseképpen 1992-ben a szervezők felkérték az Amerikai Egyesült 
Államokban tartott Cystas Fibrosis Világkongresszuson való részvételre.

A krónikus májbetegségek szövettani vizsgálatára bevezette a 
tűbiopsziás módszert.

Kiváló szakmai tudása és tudományos érdeklődése eredményeképpen 
rendes és tiszteletbeli tagja számos hazai, európai és nemzetközi 
tudományos társaságnak, mint a Romániai Gyermekorvosok Társasága, 
Magyar Gyermekgyógyász Társaság, Európai Mucoviscidosis Társaság, 
Német Gastroenterológiai és Táplálkozástudományi Társaság, Nemzet-
közi Gyermek Nefrológiai Társaság.

Dr. Pap Zoltán professzor negyvenéves oktatói tevékenysége 
alatt (1958–1998) sok generáció gyermekgyógyászt és általános 
orvost képezett ki és vezetett be a gyermekgyógyászat titkaiba: a IV., 
V. és VI. éves diákokat tanított gyakorlaton, csecsemőgondozás és 
gyermekgyógyászat előadásokon. Rezidens orvosoknak és diákoknak 
a klinikán hetente egyszer tartott esetbemutatást. Társszerzője az 
1980-ban megjelent, Puskás György professzor által szerkesztett 
Gyermekgyógyászat című kőnyomatos jegyzet I–III. kötetének. Ön-
álló jegyzete Gyermekgyógyászati poliklinika címmel jelent meg Ma-

rosvásárhelyen, 1981-ben. Először 1982-ben román nyelven, majd 
1989-ben magyarul is megjelent az általa szerkesztett kétkötetes 
Gyermekgyógyászat című egyetemi jegyzet. Közel 150 szakközleménye 
az Orvosi Szemle, Orvostudományi Értesítő, Infomed, Pediatrie, a 
budapesti Gyermekgyógyászat, a berlini Hals-Nase-Ohr című folyó-
iratokban jelent meg. 

Nemcsak az orvosi hivatást választó diákokat tanította gyermek-
gyógyászatra, hanem a kismamákat is segítette a gyermeknevelés 
és -gondozás elsajátításában, a nagy sikernek örvendő könyvei ál-
tal: a Kolozsváron 1983-ban megjelent Kismamák tudnivalói és a 
Marosvásárhelyen 1989-ben a Mentor Kiadónál megjelent Csecsemő- és 
gyermekgondozás – hasznos tanácsok szülőknek és nevelőknek. Ez utóbbit 
román nyelvre is lefordították. 

Közéleti tevékenységének fontos része az 1994–1998 közötti időszak, 
amikor az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának 
elnöki tisztségét töltötte be. 

Karakterére az egyenesség, segítőkészség, pontosság, vidámság, 
korrektség és kiváló humorérzék jellemző. 

Pap Zoltán személyében nemcsak a kiváló gyermekgyógyászt és 
mentort, de a néptanítót és közéleti személyiséget is tisztelhetjük. 
Munkásságának elismerése jeléül számos kitüntetésben részesült: 
1998-ban Marosvásárhely díszpolgára címmel tüntették ki, 2000-ben 
a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjává választották, 
2004-től a Magyar Gyermekgyógyászok Társaságának tiszteletbeli tagja, 
2007-ben a MOGYE professzor emeritus címmel tüntette ki. 2008-ban 
az egészségügyi minisztérium és Maros Megyei Prefektúra kiválósági 
oklevéllel tüntette ki. 

Dr. Pap Zoltán munkásságával hozzájárult a romániai gyermek-
gyógyászat fejlődéséhez, a marosvásárhelyi orvosi oktatás magas 
szintjének megtartásához, öregbítve hírnevünket itthon és a vi-
lágban, Pápai Páriz Ferenc méltó utódjaként. Erőt, egészséget 
kívánunk a mindenki „tanár úr”-ának, hogy még sokáig élvezhesse a 
közmegbecsülését.

                Doc. dr. Horváth Adriane PhD

Marosvásárhely, 2009. április 8.

Pap Zoltán
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Dr. ALBERT ISTVÁN, PhD

Dr. Albert István Marosvásárhelyen született 1952. január 6-án. 
Szülei néhai dr. Albert Zsigmond belgyógyász, valamint dr. Albert 
Éva fül-orr-gégész, közismert sepsiszentgyörgyi főorvosok. Valószínű, 
hogy a családi indíttatásnak köszönhetően az Albert család Há-
romszéknek jeles személyiségeket adott. Felesége Albert Ildikó Anikó, 
sepsiszentgyörgyi szemész-főorvos, hajdani évfolyam- és csoporttársa. 
A családi hagyományt fiuk, András szemész alorvosként folytatja 
Marosvásárhelyen, a család széles körű érdeklődéséből fakadóan, Zoltán 
fiuk turisztikai szakember. 

Egyetemi tanulmányait a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem Orvosi Karán végezte 1977-ben kiváló eredménnyel. Egyetemi 
hallgatóként korán megnyilvánult érdeklődése a szív- és érrendszeri 

(1952–)
kardiológus osztályvezető főorvos,

kórházigazgató

2009

betegségek diagnosztikája, kezelése, megelőzése, valamint rehabilitációja 
iránt. Harmadéves orvostanhallgató korától bekapcsolódott a hajdani 
Horváth Endre és Olosz Egon által vezetett II. Számú Belgyógyászati 
Klinika szakkörének tevékenységébe, ahol dr. Kikeli Pál szakmai 
irányítása alatt részt vett a marosvásárhelyi kardiovaszkuláris 
rehabilitáció létrehozásában, a kovásznai természetes gyógytényezők 
hemodinamikai hatásainak felmérésében, a csoportterápia komplex 
hatásainak felmérésében a kardiovaszkuláris betegségek megelőzésében 
és rehabilitációjában. Az együttműködés eredményeként tudományos 
tevékenységét az akkori diákköri tudományos szessziókon díjazták, 
társszerzőként jelen van az 1977-ben, Hamburgban megtartott, első 
Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Világkongresszuson. 

Tevékenységét 1977–1980 között általános orvosként kezdi a 
maroshévízi városi körzeti rendelőben, ezt követően elképzeléseinek 
megfelelően folytatja tanulmányait, a belgyógyászat, valamint a 
kardiológia területén. 1992-ben belgyógyász főorvosi címet, majd 
1999-ben kardiológus főorvosi címet szerez. Ebben a minőségben 
első munkahelye az egykoron elkezdett tanulmányok színhelye, a 
kovásznai szívkórház 1980–87 között. 1987-től a sepsiszentgyörgyi 
Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház keretében dolgozik, 
jelenleg a belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosa és a kórház 
orvosigazgatója. 

Tudományos munkásságát továbbra is folytatja. 2001-ben megszerzi 
az orostudományok doktora címet. Doktori értekezésének témája A 
szívinfarktus kimenetelét befolyásoló elektromos, haemidinamikai és 
haemoreológiai jelenségek a felépülés során és késői szakban. Tudományos 
vezető prof. dr. Simion Cotoi. 

Az évek során 111 tudományos közleményt mutatott be hazai, 
valamint külföldi értekezleteken, Magyarországon, Ausztráliában, 
Csehországban, Szlovákiában, Olaszországban, Ausztriában, Portu-
gáliában. Több tudományos rendezvényt szervezett, többek között a 
Kovásznai Orvosnapokat, tudományos tevékenysége elismeréseként 
több hazai és külföldi szakmai társaság tagja: Romániai Kardiológusok 
Társasága, Magyar Kardiológusok Társasága, European Society of 
Cardiology, European Association for Cardiovascular Prevention & 
Rehabilitation, Central European Vascular Forum (CEVF), Román 
Angiológiai és Érsebészeti Társaság, Magyar Angiológiai Társaság, 
EME Orvosi- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály, Román Orvosi 
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Kamara Kovászna megyei tanácsa: alapító elnök, majd alelnök. 2003-tól 
a Central European Vascular Journal szerkesztőbizottsági tagja. 

A laudáció szerzője abban a kiváltságos helyzetben van, hogy dr. Albet 
István főorvos életútját, szakmai kiteljesedését 1973-tól közvetlenül 
követhette, kezdetben mint szakirányító, majd később mint barát és 
munkatárs. Különösen szeretném kiemelni a nyitottságát, elhivatottságát 
és cselekvő tenniakarását. Véleményem szerint ennek köszönhető az a 
közmegbecsülés, amelyben minden munkahelyén, valamint a közéleti 
tevékenységében részesült. 

Háromszék, Sepsiszentgyörgy, valamint a romániai magyar 
orvostársadalom nagyrabecsült alkotó személyisége. Ennek köszönhető 
a Pápai Páriz Ferenc-díj odaítélése is. 

Számomra, a volt tanítómester számára, öröm az, ha a tanítvány 
túlszárnyalja mesterét. 

Kedves István, a magam, a családom, valamint munkatársaim 
nevében jó egészséget és további eredményes munkát kivánok! 

                                      Prof. dr. Kikeli Pál

Marosvásárhely, 2009. április 9.
Doc. Dr. NAGY ELŐD ERNŐ, PhD

Dr. Nagy Előd Ernő egyetemi előadótanár Marosvásárhelyen született 
1967-ben, ahol iskoláit, egyetemi tanulmányait is végezte. 1992-ben a 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Általános Orvosi 
Karán szerzett diplomát.

Szakmai indulása már egy nemzetközi rangú kutatóintézetben tör-
tént. Friss diplomásként megpályázta és elnyerte a MTA/UNESCO 
International Trading Course ösztöndíjat és így 1992–93-ban a MTA 
Szegedi Biológiai Kutatóintézetének genetikus kutatócsoportjában 
dolgozhatott. Ebben az európai élvonalba tartozó kutatóintézetben – 
romániai szinten – az elsők között szerzett modern molekuláris biológi-
ai ismereteket. 

1994–95-ben a Maros Megyei Sürgősségi Kórházban orvos gya-

(1967–)
laboratóriumi főorvos

2009
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kornok, majd e kórház központi laboratóriumában 1995–1999 között 
labordiagnosztika szakos rezidens orvos, 1998-tól e terület szakorvosa, 
2008-tól főorvos. Az 1996–2000-es időszakban ösztöndíjas doktorandusz 
a MOGYE klinikai biokémia-immunológia tanszékén, 2001 márciusától 
az orvostudományok doktora. Időközben, 1999-2000-ben, a MTA 
kutatási ösztöndíja által a Semmelweis Egyetem Immunológiai Kutató 
Laboratóriumában tevékenykedett. 

A modern tudományágak területén megalapozott tudásával kezdte 
el oktatói pályafutását 2002-ben, jelenleg a MOGYE Gyógyszerészeti 
Karán a gyógyszerészeti biokémia – környezeti kémia és immunológia 
tárgy előadótanára. 

Dr. Nagy Előd Ernő az egyetemi kutatás és az elitképzés elkötelezett 
híve. Nagy lelkesedéssel és szakmai igényességgel végzi oktatói 
munkáját, külön figyelmet fordítva a hallgatók tudományos diákköri 
tevékenységére. Oktatótársai és a hallgatók körében egyaránt népszerű. 
Ennek bizonyítéka, hogy a Gyógyszerészeti Kar oktatói tanácsába is 
beválasztották. 

Jelentős számú (26) tudományos közleményeinek egy része impakt 
faktoros nemzetközi folyóiratokban jelent meg. Három szakkönyv 
szerzője, illetve társszerzője, fejezetet írt egy gyűjteményes kötet 
számára. Négy egyetemi tankönyv társszerzője. 

Rangos európai tudományos rendezvényeken és nemzetközi 
szakmai továbbképző tanfolyamokon vett részt. 2006-ban a Román 
Immunológiai Konferencia főszervezője volt. Ugyanebben az évben a 
Román Immunológiai Társaság díját is elnyerte. 

Több hazai és nemzetközi kutatási program résztvevője, számos 
szakmai szervezet tagja (Román Hematológiai Társaság, Román 
Gyógyszerésztudományi Társaság), alapító tagja a Román-Amerikai 
Labor-diagnosztikai Társaságnak, területi titkára az Országos 
Immunológiai Társaságnak. Elnöke a Marosvásárhelyi Nagy Borbála 
Leukémiás és Daganatos Gyerekekért Alapítványnak. 

Lelkes tevékenységet folytat az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- 
és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya keretében (választmányi tag) 
előadók meghívásával, továbbképzők szervezésével. Az Orvostudományi 
Értesítő szerkesztőbizottságának tagja. 

Az új kutató-orvosi és oktatói nemzedék reményteljes tagja, aki 
tehetségével és akaraterejével kivívta a szakemberek elismerését. 

Tekintve dr. Nagy Előd Ernő szakmai, tudományos érdemeit, azt 

a tényt, hogy az erdélyi magyar kutatói és oktatói orvostársadalom 
tehetséges és ígéretes tagja, teljes mértékben érdemes arra, hogy 2009-
ben a Pápai Páriz Ferenc-díjban részesüljön. 

                                       Dr. Gyéresi Arpád
egyetemi tanár,

EME OGYSZ-alelnök

Marosvásárhely, 2009. április 7. 

Nagy Előd Ernő2009
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Dr. PÉTER HORVÁTH MÁRIA, PhD

Engem ért az a megtiszteltetés, hogy dr. Péter Horváth Mária 
laudációját ma itt elmondhatom. Tehetem ezt azért, mert a tanárnőt 
szinte egy emberélet óta ismerem, tanúja vagyok példamutató szakmai 
munkásságának és emberi magatartásának, melyet a legnehezebb 
időkben is megtapasztaltunk. 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem nyugalmazott 
tanára, dr. Péter Horváth Mária Temesváron született 1936. január 
9-én. Középiskolai tanulmányait Nagyváradon végezte. Egyetemi 
tanulmányait Marosvásárhelyen folytatta, az Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem Gyógyszerészeti Karán. Itt kapott gyógyszerészi oklevelet 
1958-ban. 

1959-től a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar farmakognózia 

(1936–)
gyógyszerész, adjunktus, gyógyszerésztörténeti szakíró

2009

tanszékén gyakornok, majd tanársegéd. A farmakognózia tárgyköréből 
Rácz Gábor professzor irányítása mellett itt készítette el doktori 
értekezését, és 1973-ban elnyerte a gyógyszerész tudományok doktora 
fokozatot. 1984–1988 között megbízott egyetemi adjunktusként 
dolgozik, mely időszak alatt négy kötet egyetemi jegyzetet írt. 

1988-ban, amikor a Gyógyszerészeti Karon folyó oktatás felszámolási 
folyamata elérte a harmadévet, megszűnt egyetemi katedrája, és 1994-
ig, nyugdíjazásáig tudományos kutatóként dolgozott. 1994-ben, már 
nyugdíjasként felkérték, hogy a budapesti egykori Szent István, ma 
Corvinus Egyetem Nyárádszeredára kihelyezett távoktatási tagozatán 
gyógynövényismeretet tanítson. Ezt a munkát is nagy szeretettel és 
odaadással végezte. A 2004–2005-ös tanévben a Sapientia–Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem kertészeti szakán, Marosvásárhelyen is 
gyógynövényismeretet tanított. 

Tudományos munkássága igen gazdag. Kutatási területei: 1994-ig a 
gyógynövények farmako-botanikai, fitokémiai és antibiotikus hatásának 
vizsgálatával, emellett 1991-től az erdélyi gyógyszerészet magyar 
vonatkozásainak feltárásával is foglalkozik. Nyomtatásban megjelent 
dolgozatainak száma 95, melyből gyógynövényekkel kapcsolatos 42, az 
orvos- és gyógyszerészettörténeti vonatkozásúak száma 53. 

Több tudományos társaság tagja: 
Az Erdélyi Múzeum Egyesület alapító tagja. 1992–1994-ig az 

orvostudományi szakosztály titkáraként jelentősen hozzájárult az 
EME marosvásárhelyi székházának megszervezéséhez, működésének 
beindításához. Tíz éven át (1991–2001) az orvostudományi szakosztály 
választmányának tagja. 

A Magyar Egészségügyi Társaság alapító tagja, ugyanakkor az erdélyi 
régió gyógyszerészi szakcsoportjának szervezője. 

A Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaságnak alapító, majd 2003-tól 
tiszteletbeli tagja. 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak 2000-től tagja, 2006-
ban tiszteleti taggá választották. 

A Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi, illetve KAB- 
tagja. 

Az EME Orvostudományi Értesítő című folyóiratának 1992–1993 
között szerkesztője, majd 2001-ig a szerkesztőbizottságának tagja. 

A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon szerkesztőbizottságának 
munkatársa, gyógyszerészi és orvostörténeti szakszerkesztője, több 
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mint ötven címszó szerzője. 
Több fejezetet írt a Genersich Antal Emlékkönyvbe (Budapest, 1994). 
Társszerkesztője és szerzője A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- 

és gyógyszerészképzés, című kötetnek. 
Szerzője az EME kiadásában megjelent, Az erdélyi gyógyszerészet 

magyar vonatkozásai című közel 550 oldalas monográfiának. 
Férjével, Péter Mihály professzorral együtt szerzője Az Erdélyi 

Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának százéves története 
1906–2006 című könyvnek. 

Több helytörténeti monográfiába írt fejezetet, így a Viharba, illetve A 
Maros megyei magyarság történetéből címűbe. 

1990 óta rendszeresen tart előadásokat az EME Orvosi Szak-
osztályának évi ülésein. Több alkalommal tartott előadást a MGyT 
által szervezett kongresszusokon, a Rozsnyai-emlékversenyeken, 
a Gyógyszer az ezredfordulón című konferenciákon, a Magyar 
Gyógyszerész Kamara által szervezett tudományos üléseken, a Magyar 
Gyógyszerészettörténeti Társaság által szervezett nyári egyetemeken, 
valamint 2005-ben és 2008-ban a Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar 
és az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság, Gyógyszerészi Szakbizottsága 
által szervezett tudományos üléseken is. A Rozsnyai Emlékversenyeken 
nemcsak előadásokat tartott, hanem általa felkészített erdélyi diákoknak 
a versenyen való részvételi lehetőségét is kivívta, diákjai sikerei pedig 
boldoggá tették. 

Gazdag tudományos munkásságának elismerését mutatják a neki 
ítélt díjak. 1998-ban Genersich-díjat kapott. 2006 májusában Spielmann 
József-díjban részesült. 2006 novemberében Zsámboky-emlékéremmel 
tüntette ki Budapesten a Magyar Orvostörténeti Társaság. 

Tisztelt tanárnő, kérem, engedje meg, hogy a Hargita megyei 
gyógyszerészek, és a magam nevében gratuláljak ezen legújabb díjhoz. 

                                       Dr. Zágoni Elemér

Székelyudvarhely, 2009. május

Prof. Dr. JUNG JÁNOS, PhD.

Prof. dr. Jung János, született: Csanád, Temes megye, 1940. április 4., 
tanszékvezető egyetemi tanár a MOGYE patológia tanszékén.

Középiskolai tanulmányait Temesváron, a Nikolaus Lenau Líceumban 
végezte, 1956-ban érettségizett. Egyetemi tanulmányait a MOGYE 
Általános Orvosi Karán végezte, orvosi diplomát 1964-ben szerzett.

A MOGYE patológiai tanszékén 1963–1965 között preklinikai 
intern, majd 1965–1969 között körzeti orvos Ratosnyán (Maros megye). 
1969–1977 között egyetemi tanársegéd, 1977–1990 között egyetemi 
adjunktus, 1990–1997 között egyetemi docens, 1997-től tanszékvezető 
egyetemi tanár a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
Patológiai tanszékén. Patológiai és törvényszéki orvostani szakvizsgát 

(1940–)
patológus,

a Román Orvostudományi Akadémia tagja

2010
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1972-ben, főorvosi vizsgát 1990-ben tesz. Doktori tézisét 1977-ben védi 
meg.

A MOGYE doktori iskolájának igazgatója (2005-től), dékánhelyettes 
az ÁOK-n (2004–2008), az egyetemi szenátus és az ÁOK kari tanácsá-
nak tagja (2004-től), a MOGYE Tudományos Bizottságának tagja (2005-
től), a MOGYE Posztgraduális Oktatási Tanácsának tagja.

A Pécsi Egyetem Doktori Iskolájának társult professzora.
Az Egészségügyi Minisztérium szakbizottságának tagja (2005-től)
A Magyar Állami Egyetem ügyét tárgyaló kormánybizottság tagja 

(1998).
Az Oktatásügyi Minisztérium Egyetemi Kutatási Programok Orvosi 

Szakbizottságának tagja (2000–2005), a Marosvásárhelyi Törvényszéki 
Orvosi Felülbíráló Bizottság tagja.

Jelentősebb szervezői tevékenységei közül kiemelnénk az immun-
hisztokémiai vizsgálatok bevezetését a marosvásárhelyi patológiai 
intézetben, 1998-ban az Egyetem Posztgraduális Oktatási Részlegének 
kiterjesztését, tanszékek létesítésével a budapesti Onkológiai Intézetben 
és az ORFI-ban, amit közös román–magyar kormányhatározat hagyott 
jóvá. Ezeken a tanszékeken közös doktoranduszképzés folyik. 

Részt vett a MOGYE Doktori Iskolájának megszervezésében és 
szervezeti és működési szabályzatának kidolgozásában.

Részt vett a Doktorandusok Konferenciájának szervezésében 
Marosvásárhelyen, 2008-, 2009-, és 2010-ben.

Nevéhez fűződik a iatrogén patológia bevezetése, opcionális 
tantárgyként az ÁOK V. évfolyamán

In extenso megjelent 210 dolgozata (12 ISI, NAB lapban), valamint 
260 előadás-összefoglalója, hét egyetemi jegyzet és tizenkét kiadott 
szakkönyv fűződik nevéhez.

Négy nemzetközi és négy hazai pályázat vezetője, valamint tagja 
több pályázat kutatócsoportjának. Tizenkilenc doktorandus munkáját 
irányította és irányítja, ebből heten már megvédték disszertációjukat 

Főbb kutatási területei: a szív-patológia, magzatvíz-embólia pato-
genézise, igazságügyi orvosi patológia, daganat-patológia, rákelőző 
elváltozások, immun-hisztokémiai vizsgálatok a patológiában, illetve 
onkopatológiában, angiogenézis vizsgálata daganatokban és nem-
daganatos folyamatokban, iatrogén patológia stb. 

Szerkesztőségi bizottsági tag a Romanian Journal of Morphology 
and Embryology, Orvostudományi Értesítő, Journal of Cellular and 

Molecular Medicine (nemzetközi folyóirat), Jurnalul Roman de 
Patologie folyóiratoknál.

Tagja a Romániai Morfológiai Társaságnak, a Magyar Patológusok 
Társaságának, az International Academy of Pathology-nak, a European 
Society of Pathology-nak. A Magyar Tudományos Akadémia köztestüle-
ti tagja, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, és a Magyar Onkológiai Társaság 
tagja.

Számos hazai és külföldi, valamint nemzetközi kongresszuson, 
konferencián vett részt (Ausztria, Németország, Magyarország, Egyesült 
Államok, Egyiptom, Dél-Korea, India, Tájföld, Isztambul, Athén, 
Barcelona, Firenze).

1986–2010 között hat posztgraduális tanfolyamot szervezett, és 
2005–2009 között kilenc esetben lektor volt ilyen tanfolyamokon.                                                                                                                                  

Az évek során számos kitüntetésben részesült magas szintű szakmai 
tevékenységéért és közéleti szerepvállalásáért.

Kitüntetések, díjak: Evidențiat în munca medico-sanitară – EÜ 
Minisztérium, Bukarest, 1967 Genersich-díj – Budapest, 1992 –
Ordinul Serviciul Credincios, gradul de Ofțer (2000) (állami) Pro 
Universitate et Scientia kitüntetés – Magyar Professzorok Világtanácsa, 
2005., Magyar Onkológiai Társaság tiszteletbeli tagja (2009).                                                                                            
Tapasztalatcserék, ösztöndíjak: hét alkalommal volt ösztöndíjas. 

A Bolyai Társaság alelnöke (1991-től), a Marosvásárhelyi Studium 
Alapítvány Kuratóriumának elnöke (2001-től), az EME OGYSZ 
választmányi tagja (1993-tól), az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács tagja 
(1996-2001 között), az RMDSZ Felsőoktatási Tanácsának tagja (1995–
2001 között. 

Kimagasló, sokoldalú oktatói, tudományos és közéleti tevékenysége 
elismeréseként részesül, Jung János professzor úr Pápai Páriz Ferenc 
életmű díjban, gratulálunk és további jó egészséget és sok sikert 
kívánunk. 

             Prof. dr. Egyed-Zsigmond Imre
laudációja alapján

Marosvásárhely, 2010. április 20.

Jung János
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Dr. BAUER BÉLA, PhD.

Dr. Bauer Béla nyugalmazott osztályvezető főorvos, az orvos-
tudományok doktora, 1931. október 21-én, Szatmárnémetiben született. 
Nős, felesége Bauer Emilia, nyugalmazott üzemi főorvos.

Tanulmányait minden szinten magyar nyelven végezte, mindvégig 
kitűnő eredménnyel. Orvosi tanulmányait Marosvásárhelyen, az Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem Gyermekgyógyászati Karán l957-ben vé-
gezte. 1957-től 1961-ig gyakorló körorvos Kapnikbányán. 1962–1968 
között gyermekgyógyász szakorvosként tevékenykedik a Szatmári Va-
súti Rendelőintézetben. 1969–1972 között a szatmárnémeti járóbeteg-
rendelő gyermekgyógyász szakorvosa. 1972–1995 között pedig a városi 
kórház gyermekosztályán szakorvos. Időközben, 1976-ban a Bukarest-
ben tartott versenyvizsgán megszerzi a főorvosi címet. Így 1976-tól 

(1931–)
ny. gyermekgyógyász, osztályvezető főorvos, szakíró

2010

főorvos, 1978-tól pedig a szatmári városi kórház gyermekosztályának 
vezető főorvosa és metodológiai vezetője is, nyugdíjba vonulásáig. 
Közben 1995–2009 között a  szatmárnémeti Caritas Medica járóbeteg-
intézet gyermekgyógyász főorvosa.

Szakmai elfoglaltsága mellett számos adminisztratív megbízatásnak 
is eleget tett, mint a Szatmári Vasúti Rendelőintézet, a városi kórház 
(1980 és 1990-től), a Szent József Rehabilitációs Központ igazgatója. 

Bár mindvégig gyakorló orvosként dolgozott, tudományos tevé-
kenysége igen gazdag, ugyanakkor szakmai irodalmi tevékenysége is 
számottevő. Fő kutatási témája a gyakorló orvosi ténykedés egy igen 
fontos fejezetét öleli fel, nevezetesen a gyermekkori krónikus, visszatérő 
hasűri fájdalmak okainak tanulmányozása. 1977-ben a marosvásárhelyi 
orvosi egyetemen megszerzi az orvostudományok doktora tudományos 
fokozatot. Disszertációja ugyancsak ebből a témakörből készült, A 
duodenum – epehólyag – hasnyálmirigy megbetegedéseinek szerepe 
a gyermekkori visszatérő hasi fájdalmakban. Ezirányú kutatásait 
harminc éven át folytatta, eredményeit egy monográfiában foglalta 
össze, ezáltal új fejezettel bővítette a gyermek-gasztroenterológiát. 
Tudományos tevékenységének eredményeit az említett monográfián 
kívül 186 bemutatott és nyomtatásban megjelent dolgozatban közölte. 
Az évek folyamán 103 az in extenso közölt dolgozatok száma, melyek 
a Kinderarztliche Praxis, a német Kinderarzt, Annales de Pediatrie, az 
Archives Francaise de Pediatrie, a Lancet, és hazai, valamint magyar 
folyóiratokban jelentek meg.

Ezen kívül jelentősebb gyermekgyógyászati szakmunkákat írt 
családorvosok számára, mint: A Blitz-diagnózis a gyermekgyógyászatban 
– ami nyomtatásban és elektronikus kiadásban is megjelent. A Gyer-
mekgyógyászati diagnosztika, valamint a Gyermekgyógyászati klinikai és 
képes diagnosztikai útmutató, elektronikus formában, utóbbi a Szatmár 
Megyei Családorvosok Szövetségének anyagi támogatásával jelent 
meg, melynek internetes hozzáférhetősége is van. További kiadványai: 
Gyermekgyógyászat képekben; Gyermekradiológiai felvételek gyűjteménye; 
Klinikai tanulmányok gyűjteménye; Szatmár város kórházainak 
történelme az 1300-as évektől; Az alkotás kényszere – önéletrajzi írás; 
utóbb a Gyermekgondozási tanácsok közhasznú gyűjteménye – szülők 
számára jelent meg elektronikus formában. Irodalomtörténeti írása: 
Páskándi Géza szatmári évei.

Szakmai ismereteit az évtizedek folyamán számos szakmai tan-
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folyamon és tapasztalatcsere alkalmával gyarapította hazai és kül-
földi klinikákon. A hazai klinikák közül kiemelendő a Fundeni 
Gyermekklinika, a Nagyváradi Gyermekklinika, a külföldiek közül 
az Erlangeni Gyermekklinika (1969), a Nürnbergi Egyesített Klinikák 
(1969), a debreceni, pécsi gyermekklinika (1970 és 1986), Züphen – 
Hollandia (1980) gastroenterológiai tapasztalatcsere, a németországi 
rehabilitációs kurzus Freiburg, Darmstadt, Landau, Passau, Stuttgart 
központokban.

Munkássága alatt két országos jellegű gyermekgyógyászati 
tudományos ülést szervezett, 1973-ban A kiválasztó rendszer fejlődési 
rendellenességeinek korai felismerése témakörrel és 1985-ben A gyermek-
kori duodenum – epeutak – hasnyálmirigy szervi megbetegedéseinek 
szerepe a visszatérő, krónikus hasi fájdalmak fenntartásában.

Tevékenységének elismeréseképpen több tudományos társaság 
tagjává fogadták, úgy mint a Román Tudósok Szövetsége, a Román 
Gyermekgyógyász Társaság, alapító tagja a Szatmári Szent-Györgyi 
Albert Társaságnak, a Szatmári Kiwanis International Klubnak, a 
Páskándi Géza Baráti Társaságnak, melynek elnöke is. A Magyar Egész-
ségügyi Társaság tagja, valamint a Conexiuni Medicale orvosi folyóirat 
szerkesztőségének tagja.

Tevékenységének elismeréseképpen számos kitüntetéssel jutalmazták:
– Egészségügyi Minisztérium: Kiváló Egészségügyi Munkáért 1960–

1965
– Szatmár Megye Tanácsának emlékplakettje – a város 1000. éves 

fennállása alkalmából, 1972
– Egészségügyi Minisztérium: Egészségügyi érdemérem 1976–1979
– Egészségügyi Minisztérium: Egészségügyi érdemrend 1982
– Szatmár Megye Tanácsa: Életműdíj 2006
– A Vöröskereszt Elnöksége, Bukarest: Jubileumi érdemérem a 

Vörös-kereszt megalakulásának 100. évfordulóján

Befejezésképpen meg kell jegyeznem, hogy dr. Bauer Béla a hazai 
gyermekgyógyászat jeles képviselője az 53 évi kitartó, gyógyító, 
tudományos és közéleti tevékenységével öregbítette a marosvásárhelyi 
orvosi iskola elismerését. Eredményes szakmai, tudományos, jeles 

közéleti tevékenysége és erkölcsi magatartása alapján tiszta szívvel 
ajánlom, a 2010-es Pápai Páriz Ferenc-díj odaítélését dr. Bauer Béla 
főorvosnak.

                                      Dr. Balla Árpád,
PhD, ny. o. v. főorvos

Székelyudvarhely, 2010. április 9.  

P. S.: Igen fontosnak tartom jelezni, hogy az utóbbi évtizedben befejezte 
életművének megírását: Gyermekgondozási (Enciklopédia) tanácsok 
közhasznú gyűjteménye – szülők számára jelent meg elektronikus 
formában. Több mint húszezer oldal, terjedelmében, minőségében és 
könnyű elérhetőségében egyedülálló a világon. Úgy gondolom, a XXI. 
század Orvos a családban-típusú írásának felel meg, akárcsak Pápai 
Páriz Ferenc Pax corporisa (1690).

Bauer Béla főorvos úr „igen jól sáfárkodott az Úr adományával” a 
közjó javára. Köszönjük!

Bauer Béla
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Dr. GERGELY ISTVÁN, PhD

Dr. Gergely István, 1976. augusztus 9-én született Székelyudvarhe-
lyen. Felesége Gergely Orsolya rezidens orvos, gyerekei, Bálint és Anna 
óvodáskorúak. 

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium végzettje, matema-
tika–fizika szakon 1994-ben. Évfolyama egyik legjobbjaként végez 
2001-ben a MOGYE Általános Orvosi Karán. Már az egyetemi 
diákévei során aktív tagja volt az anatómia, illetve az ortopédia szakkör 
kutatócsoportjának. 

2003-ban versenyvizsgával ortopéd rezidens orvos, illetve egyetemi 
gyakornok a MOGYE ortopédia és traumatológia tanszékén, 2005-től 
egyetemi tanársegéd. 

2009-ben védi meg doktori disszertációját Klinikai és kísérletes 

(1976–)
ortopéd-traumatológus, egyetemi adjunktus 

2010

tanulmány nem cementezett csípőízületi protézisek biointegrációjáról 
címmel. 2009-ben sikeres szakorvosi vizsgát tesz. 

1996 és 2010 között 48 teljes terjedelemben leközölt tudományos 
dolgozat szerzője, illetve társszerzője. 

Hazai és nemzetközi tudományos kongresszusokon és konferenciákon 
54 bemutatott dolgozat szerzője és társszerzője. Két szakkönyv társ-
szerzője és egynek szerzője. Számos, az oktatásban felhasználható 
didaktikai anyag (videofilm, CD, DVD) fűződik nevéhez. 

A MOGYE ortopédiai szakkörének aktív irányítója.
Három hazai, illetve nemzetközi kutatási program csoportjának 

tagja, illetve gazdasági managere.
Fiatal kora ellenére aktív közéleti szerepet vállalt már diákkorától: 
1998–2001: a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség elnöke 
2000–2001: a romániai Országos Magyar Diákszövetség alelnöke 
2000–2008: a Studium Alapítvány alapító tagja, kurátora és gazdasági 

igazgatója 
2008-tól máig: a MOGYE magyarországi kapcsolataiért kinevezett 

felelőse 
2008-tól máig: a Román Ortopéd és Traumatológus Társaság külügyi 

referense 
1998 és 2010 között 23 továbbképző tanfolyamon vett részt az 

ortopédia-traumatológia, illetve az orvosi management területén. 
Aktív résztvevő tudományos dolgozatok bemutatásával a román és 

a magyar ortopéd társaság éves konferenciáin, illetve kongresszusain, 
valamint az európai, illetve nemzetközi ortopéd társaság kongresszusain 
és az EME Orvosi és Gyógyszerészeti Szakosztályának éves vándor-
gyűlésein.

Tagja az alábbi szakmai szervezeteknek:
 Magyar Ortopéd Társaság 
 Magyar Traumatológus Társaság 
 Román Ortopéd és Traumatológus Társaság
 Erdélyi Múzeum-Egyesület 
 Európai Ortopéd és Traumatológus Társaság (EFORT) 
 Világ Ortopéd és Traumatológus Társaság (SICOT) 
 Európai Sportsebészeti Társaság (ESSKA)
 Magyar Osteoporosis Társaság 
Az EME Orvosi és Gyógyszerészeti Szakosztályának választmányi 

tagja. 
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2005-ben elnyerte a Studium Alapítvány Miskolczy Dezső Emlék-
plakettjét és Díját.

Szakmai, kutatói, oktatási és közéleti tevékenysége alapján jogos 
várományosa a Pápai Páriz Ferenc-díjnak. 

                                      Prof. dr. Nagy Örs

Marosvásárhely, 2010. március

Prof. Dr. EGYED-ZSIGMOND IMRE, PhD

Egyed-Zsigmond Imre Lövétén született 1951. május 12-én, egyetemi 
tanár, patológus főorvos, III. fokozatú főkutató.

1977–1981 körorvos (Moldoveni, majd Bahna, Neamț megye), 
1981–1984 alorvos, patológus kutató Marosvásárhelyen. 1984 – 
patológus szakorvos, 1985 – patológus kutató, 1990 – főkutató, 1992 – 
patológus főorvos, egyetemi tanársegéd. 1996-tól a  MOGYE ÁOK Kari 
Tanácsának, 1997-től a MOGYE Szenátusának tagja. 1997–2000 között 
egyetemi adjunktus, 1998-tól a megyei kórház vezetőségi tanácsának 
tagja. 2004: egyetemi docens, 2000–2004 címzetes egyetemi tanár, 2008-
tól a MOGYE Orvosi Karának dékánhelyettese, 2010: M 1 katedrafőnők 
és a patológia diszciplína vezetője. 

1993. október 27-én védte meg doktori disszertációját A tüdőérfa 

(1951–)
patológus

2011
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felépítésének tanulmányozása szívfejlődési rendellenességben szenvedő 
betegeknél címmel.

Karrierje során számos rangos továbbképzőn vett részt (Maros-
vásárhely, Bukarest, Budapest, London, Boston).

2000-től az EME-OGYSZ alelnöke, 2010-től elnöke.
Tagja a Román Imunológiai Társaságnak 1981-től, a Román 

Morfológiai Társaságnak 1984-től, az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának 1990-től, a 
Román Sejtbiológiai Társaságnak 1993-tól, a Nemzetközi Patológiai 
Akadémiának (IAP) 1998-tól, az Európai Patológiai Társaságnak 2009-
től.

Szerkesztőbizottsági tag az Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1998, 
2010), Orvostudományi Értesítő (1998-tól főszerkesztő), Acta Medica 
Marisiensis (2010) lapoknál.

246 tudományos dolgozatából, 60 in extenso, és 171 összefoglaló 
formájában jelent meg. Négy szakkönyv és egy orvostörténeti munka 
szerzője vagy társszerzője. Két egyetemi jegyzet,  nyolc egyetemi 
segédfüzet és két gyakorlati jegyzet fűződik nevéhez.

Speciális érdeklődési területe a szív- és érfejlődés veleszületett rend-
ellenességei. A különböző különleges esetek leírása mellett a társuló 
tüdőérbetegség morfológiai vonatkozásai érdeklik. Ezen utóbbiak 
jelentősége különlegesen megnőtt az utóbbi évtizedben, az egyre bo-
nyolultabb korrekciós műtéti lehetőségekkel párhuzamosan. 

A kórszövettani elváltozások klasszikus formái mellett mesoscopos 
öntvénytechnikával, korróziós lemaratással tanulmányozta a tüdőerek 
lefutási módosulásait, valamint belviláguk jellemző elváltozásait. Ezzel a 
módszerrel sikerült bizonyítania a megváltozott hemodinamikai viszo-
nyok kiváltotta, kanyargós lefutás, illetve a különböző stenosis típusok 
jelenlétét. Évente megjelenő dolgozataiban laboratóriumunk anyagának 
feldolgozása mellett a szívfejlődési rendellenességekhez kapcsolódó 
tüdőérbetegség különböző társult jelenségeit, pl. az erek falszerkezetének 
módosulásait, a szívizomrostok morfometriai eltéréseit vizsgálta. 
Modern képfeldolgozó számítógépes programok felhasználásával pedig 
harminc rekonstrukciót is alkalmazott a különböző tüdőérszakaszok 
elváltozásainak tanulmányozására. 

Az emlődaganatok kórszövettani és immun-hisztokémiai diagnózisa 
gyorsan változó fejezete a patológiának, ezért 2000-ben kiadott köny-
vében az új osztályozásnak megfelelő szövettani képanyaggyűjtés 

foglalkoztatta. Dolgozataiban különleges formák bemutatásával, diag-
nosztikai nehézségek megoldásával foglalkozik. Érdeklik a citológiai 
elváltozások és az egyre nagyobb teret hódító vékonytű-biopsziás 
diagnosztika nehézségei és eredményei is. 

Az Idegsebészeti Klinika kórszövettani vizsgálatra küldött anyagának 
statisztikai figyelése mellett az astrocyta-típusú idegrendszeri daganatok 
immunhisztokémiai és egyszerű szövettani diagnózisa foglalkoztatja. 
Dolgozataiban a daganatos angiogenesis morfológiai megjelenésével, 
valamint a kadarin-molekulák angiogenesisben betöltött szerepével 
foglalkozik. Tanulmányt készített a meningeomák előfordulási gya-
koriságáról, valamint ezen daganatok különböző szövettani formáinak 
előfordulásáról kórházunk ellátási területén. Különleges idegrendszeri 
daganatokat esetbemutatásokként közöl.

Az utóbbi időben foglalkoztatja a szabad szemmel is látható, 
kóros jelenségek megörökítésének és közreadásának lehetősége. 
Patológiai feldolgozás során készített fényképfelvételek digitalizálása 
és egy készülőben levő szakmai honlapon való közlése körvonalazódik 
megoldásként. Kidolgozásában fiatal, informatikus-érdeklődésű kol-
légák közreműködését felhasználva, azt reméli, hogy gyökeresen 
megváltoztatja a patológia oktatás-módszertanát.

Oktatói, tudományos, és közéleti tevékenységét több kitüntetés 
adományozásával ismerték el. Kapott EME-emléklapot (1994), Ge-
nersich-díjat (1997), Oktatói Érdemek Lovagja díjat Románia elnökétől 
(2004), Apáthy István-díjat (2007), gróf Mikó Imre-emlékérmet (2009).

A Pápai Páriz Ferenc-életműdíjat kimagasló oktatói, tudományos 
munkásságért és eredményes közéleti tevékenységének elismeréséért 
adományozták.

                                    Prof. dr. Jung János
laudációja alapján

Marosvásárhely, 2011. március 24.

Egyed-Zsigmond Imre
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Prof. Dr. SZABÓ BÉLA, PhD

Prof. dr. Szabó Béla, 1957. szeptember 25-én született Nagyváradon. 
Évfolyamelsőként végezte középiskolai és líceumi tanulmányait 1976-
ban 10-es általános médiával, szintén évfolyamelsőként végzett a 
MOGYE-n 1983-ban, az Általános Orvosi Karon. 

Szakmai karrierje gyors és felfele ívelő. 1983-tól a Maros Megyei 
Sürgősségi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján dolgozik 
gyakornokként, alorvosként, majd 1989-től szakorvosként. 1994-
ben sikeres főorvosi vizsgát tesz, majd 1999-ben megvédi doktori 
disszertációját. 2000-től az 1. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
osztályvezető főorvosa. 

Egyetemi oktatói munkáját 1995-ben kezdi, gyakornokként. 2000-
től egyetemi adjunktus, 2004-ben docens, 2006-ban pedig professzori 

(1957–)
szülész-nőgyógyász

2011

kinevezését nyeri el. 
2007-től doktorátusvezető egyetemi tanár. 1990-től a kari tanács és 

az egyetemi szenátus tagja, 2008-től az Általános Orvosi Kar dékán-
helyettese. 

Egyetemi oktatóként aktívan részt vett és részt vesz az orvosi 
felsőoktatás minden területén. 

Két szakkönyve jelent meg első szerzőként, társszerző még másik 
kettőben, és fejezetek szerzője három szakkönyvben, melyek mind az 
utóbbi években jelentek meg. 

Kutatói munkája is igen figyelemreméltó, több sikeres pályázat 
vezetője, illetve bizottsági tagja, ezek közül kettő nemzetközi, több 
szakmai központot tömörítő projekt. 

Több mint harminc bel- és külföldi tanfolyamon vett részt, 84 teljes 
terjedelemben megjelent dolgozata van, melyből 39 az utóbbi öt évben 
jelent meg különböző hazai és külföldi szaklapban, 13 ezek közül ISI, 
illetve impact-faktoros minősítésű. Aktív résztvevője kitűnő tudományos 
dolgozatokkal hazai és nemzetközi kongresszusoknak, felkért előadó-
ként négyszer képviselte a hazai szülészetet és nőgyógyászatot 
nemzetközi kongresszusokon. 

Prof. dr. Szabó Béla a szakmai élet más területein is aktív és 
nemegyszer fárasztó és hálátlan tevékenységeket is felvállalt. 1999–2007 
között a Maros Megyei Sürgősségi Kórház orvosigazgatója. 

Mivel 1996-ban a szülészeti ultrahangos vizsgálat, illetve 2004-
től az orvosi menedzsment kompetenciáját nyeri el, továbbképző 
tanfolyamokat szervez ezen területeken, illetve a szülészeti és nőgyó-
gyászati laparoszkópiás felkészítésben is. 

A bábaképző szak elindítója és analitikai programjának egyik 
társszerzője nemcsak a MOGYE-n, hanem országos szinten is. Az 
Egészségügyi Minisztérium szakmai bizottságának alelnöke 2010-ig, 
jelenleg elnöke. 1999–2008 között a megyei orvoskollégium alelnöke. 

Számos hazai és külföldi szakmai testület tagja:
1. Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Ultrahang Társaság
2. European Menopause and Andropause Society
3. Román Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság
4. Román Nőgyógyászati Onkológiai Társaság (alelnök)
5. Román Perinatális Medicina Társaság alapítói tagja
6. A Román–Német Német–Román Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság
7. Erdélyi Múzeum-Egyesület 
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Szerkesztői bizottsági tag: 
· Acta Medica Marisiensis 
· Magyar Nőorvosok Lapja 
Szakmai, kutatói, oktatói és közéleti tevékenysége alapján jogos 

várományosa a Pápai Páriz Ferenc-díjnak: 

                                     Prof. dr. Nagy Örs

Marosvásárhely, 2011. március

Dr. MEZEI TIBOR LÁSZLÓ, PhD

Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy én mondhatom el a 
laudációt Mezei Tibor László kollegánkról, abból az alkalomból, hogy 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi 
Szakosztályának választmánya titkos szavazáson neki ítélte oda a fiatal 
kutatóknak szánt ez évi Pápai Páriz-díjat. 

Méltán érdemli meg az elismerés szavait, hiszen személyisége nem 
ismeretlen az orvostudomány berkeiben. Mindnyájan, akik az Or-
vostudományi Értesítőt olvassuk, és az erdélyi magyar orvostársadalom 
szócsöveként használjuk, találkozunk e névvel, amely mögött a pá-
ratlan lendülettel és pontossággal dolgozó műszaki szerkesztő áll, aki 
hivatásának érzi a magyar nyelven való szakirodalom közlésének ügyét.

Ezt a munkát vállalta a Stúdium Alapítvány munkatársaival a 

(1979–)
patológus főorvos, egyetemi adjunktus

2011
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Stúdium Kiadó keretében hét évig (2002–2009 között), majd 2010-
től a FarmaMedia és az EduPoint orvosi szakkönyvkiadók orvosi 
szerkesztőjeként, segítve számos kolléga szakmai előmenetelét, 
ugyanakkor biztosítva a diákok magyar nyelvű könyvészethez való 
hozzáférhetőségét. 

Nem hallgathatjuk el, hogy ennek az önzetlen munkának az 
eredménye az eddig megjelent több mint hetven szakkönyv és több mint 
száz poszter, valamint az utóbbi három év Orvostudományi Értesítője, 
melynek szerkesztését tekinti, saját bevallása szerint, a legérdekesebbnek 
és a legnagyobb kihívásnak a szerkesztői teendői közül.

Ez a professzionizmussal jellemezhető tevékenység csak másod-
lagos, hiszen alapképzettsége patológus, egyetemi tanársegéd és 
az orvostudományok doktora. A morfológia színes világában, 
számítógépes tapasztalata révén olyan területeket kutatott és tett ön-
zetlenül hozzáférhetővé kollégái számára, amelyeknek alkalmazása 
elengedhetetlen az adatok statisztikai feldolgozásának bonyolult 
labirintusában. A szöveti struktúrák digitális morfometriai módszerekkel 
való mérése és az angiogenézis egyes paramétereinek leírása kedvenc 
kutatási területévé vált, melynek eredményeként négy első szerzős in 
extenso cikk született, nemzetközi adatbázisban jegyzett lapokban 
közölve. Ezen kívül 14 cikk és két orvosi szakkönyv társszerzője, 13 
tudományos pályázat munkatársa. Hazai és külföldi kongresszusokon 
22 dolgozatot mutatott be, és további 26 dolgozat összeállításában 
nyújtott segítséget. 

Ösztöndíjak révén számos hazai és külföldi továbbképző során 
gyarapította tudását, amelyek közül ki kell emelnünk a Budapesti 
Országos Onkológiai Intézetben szerzett a molekuláris biológia terén 
nyert tapasztalatokat. 

Tudományos szervezetek és társaságok tagjaként szervesen részt vesz 
a tudományos életben, a Román Morfológia Társaság Maros megyei 
szakosztályának kincstárnoka. 

A következőkben e színes és ígéretes pálya néhány főbb állomását 
szeretném ismertetni, mely Mezei Tibor kollégánkat a marosvásárhelyi 
3-as Számú Általános Iskola padjaiból a MOGYE oktatói karába vezette 
el. 

Mezei Tibor László 1979. január 18.-án született Marosvásárhelyen. 
Tanulmányait a Bolyai Farkas Elméleti Líceum matematika–informatika 
szakán folytatta. 1998–2004 között a MOGYE Általános Orvosi Karának 

diákja, MMDSZ-tag és a Pulzus diákújság szerkesztője. 2002–2009 
között a Stúdium Alapítvány Kiadó igazgatója. 

2006-ban doktoranduszi felvételt nyert a MOGYE doktori iskolájába, 
valamint a morfopatológia tanszéken gyakornokként ugyanebben az 
évben kezdte oktatói pályafutását. 

2009-től egyetemi tanársegéd és az orvostudományok doktora, 
befejezve tézisét, melyben a Follikuláris lymphomák és a diffúz B-nagy 
sejtes lymphomák immunfenotípusának és molekuláris jellemzőinek 
vizsgálatát tűzte ki célul. Néhány hete szakorvos, és már csak a 
családalapítás maradt hátra. 

Önzetlensége, csapatmunkára való készsége, jó humora és sok-
oldalúsága egészíti ki szakmai rátermettségét, melynek révén méltán 
vált a diákok egyik kedvenc oktatójává és a kollegái megbecsült mun-
katársává. 

Kedves Tibor, az EME vezetősége és tagjai nevében, a patológia 
tanszék munkatársai, valamint jómagam és családom nevében sok sikert 
és erőt kívánunk a jövőbeli céljaid eléréséhez és feladataid teljesítéséhez! 

                                               Dr. Nagy Előd Ernő

Marosvásárhely, 2011. április 6.

Mezei Tibor László
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Prof. Dr. SZÉPLAKI ATTILA, PhD

Prof. dr. Széplaki Attila osztályvezető főorvos, a kolozsvári Reha-
bilitációs Klinikai Kórház Ortopédia és Baleseti Sebészeti Osztályának 
vezetője, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Kinetoterápia Fakultásán 
az ortopédia profeszora, a Kolozs megyei Girolt községben született 
1944. május 29-én. Édesapja tornatanár, édesanyja tisztviselőnő volt. 
Családi állapota nős, két gyermeke közül Attila a családi hagyományokat 
követve, utolsóéves rezidens ortopédia szakon, Réka operarendező.

Képzés és minősítés: gimnáziumi tanulmányok: 11. Számú Elméleti 
Líceum, Kolozsvár (ma Báthory) 1957–1961. Egyetemi tanulmányok: 
Orvosi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézet Kolozsvár 1961–1967.

Rezidenciátus: Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, Ortopéd Klinika, 
Kolozsvár 1974–1977.

(1944–)
ortopéd-traumatológus

2012

Szakvizsga: Brâncovenesc Kórház, ortopéd osztály, Bukarest, 1977
Főorvosi vizsga: Rehabilitációs Kórház, Kolozsvár, 1991 
Munkahelyek: körzeti orvos Sarul Dornei, Bukovina, Suceava megye 

1968–1974, Ortopéd Klinika, Kolozsvár 1974–1977, Rehabilitációs 
Kórház, Kolozsvár 1978-tól. 

PhD-képzés: Doktori disszertációját 1999-ben védte meg a kolozsvári 
Iuliu Hațieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, témája Az 
öregkori csonttörések, témavezetői prof. dr. Alexandru Varna és prof. dr. 
Gheorghe  Funariu voltak. 

Tanfolyamok, továbbképzések: érdeklődési területének megfelelően 
1995 és 2010 között tizenhét továbbképző tanfolyamon vett részt, 
amelyeket rangos hazai és külföldi intézetek és társaságok szerveztek.

Betegellátó tevékenység: mint ortopéd szakorvos az olyan területek 
felé irányult a figyelme, ahol lehetősége volt a legújabb és egyben 
leghatékonyabb technikák alkalmazására a hazai – sokszor mostoha 
körülmények között is. Ezért rendszeresen elzarándokolt azokba a 
magyarországi és később a nyugat-európai centrumokba is, ahol ezeket 
a csúcstehnikákat elsajátítva, hazai viszonylatban sokszor elsőként 
alkalmazta, majd kollégáinak is továbbadta. Különösen jelentős ered-
ményeket ért el a csípő- és térd-artroplasztika, a végtaghosszabbítás és a 
funkcionális töréskezelések terén. 

Műtéti tevékenységének fő profilja:
 – csípő- és térd–artroplasztika
 – térd–artroplasztikus műtétek
 – funkcionális töréskezelés
 – végtaghosszabbítás
 – öregkori csonttörések kezelése
 – sportsérülések kezelése 
Egyéb szakmai tevékenység: nemzeti endprotézis programvezető
Szakmai társaságokban való részvétel:
 Román Orvosi Kamara
 Román Ortopéd Társaság
 Magyar Artroszkópos Társaság
 Magyar Oszteoporózis és Oszteoartropológia Társaság
Oktatási tevékenység:
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem kinetoterápia szakán az orto-

pédia előadó professzora. Az oktatási tevékenység mellett irányítása alatt 
21 diplomamunka és három mesteri disszertáció készült. Tudományos 
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tevékenység: tudományos tevékenységének eredményeit neves hazai és 
külföldi szaklapokban jelentette meg (Tudományos közleményeinek 
száma: 7), valamint rangos szakmai konferenciákon is bemutatta (be-
mutatott előadások száma: 14). Szerzője, illetve társszerzője három 
ortopédiai szakkönyvnek: Aborduri minim-invazive in artroplastia de 
sold, 2005. Ed. Centrul de Presa Reformat Misztótfalusi Kis Mlklós. 
Cluj, Corneliu Zaharia: Scolioza, 1980. Ed. Medicala Bucuresti, Clement 
Baciu: Chirurgia si protezarea aparatului locomotor, 1986, Ed. Medicală 

Díjak és kitüntetések: 2003-ban a Román Elnöki Hivatal az Orvosi 
Érdemrend – lovagi fokozatát adományozta.

A fentiek alapján ajánlom prof. dr. Széplaki Attila ortopéd főorvost, 
a Kolozsvári Rehabilitációs Kórház osztályvezető főorvosát, a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem professzorát Pápai Páriz Ferenc-életműdíjra 
kiemelkedő oktatói, szakmai és tudományos tevékenységéért.

                                 Dr. Bódizs György
orvosigazgató

Kolozsvár, 2012. augusztus 11. 

Dr. ZÁGONI ELEMÉR, PhD

Dr. Zágoni Elemér Csíkkarcfalván született 1941. szeptember 24-
én. Középiskoláit Csíkszeredában végezte, ahol 1959-ben érettségizett. 
1959–1962 között a Marosvásárhelyi Egészségügyi Technikumban 
gyógyszerész-asszisztensi oklevelet szerzett. Ezt követően 1962–1963 
között a csíkkarcfalvi gyógyszertárban dolgozott. Majd 1963 őszétől 
Marosvásárhelyen folytatta tanulmányait az OGYI Gyógyszerészeti 
Karán, ahol 1968-ban kapott oklevelet. Ezután ismét előbbi mun-
kahelyén vezető gyógyszerészként dolgozott 1987-ig. Közben 1976-
ban Marosvásárhelyen főgyógyszerészi fokozatot szerzett. Ezekben az 
években lelkiismeretes, gyógyszertárvezetői munkája elismeréseként 
többször is kitüntették (1982, 1983, 1984, 1985). 1987-től 1991-ig 
Csíkszeredában gyógyszertárvezető főgyógyszerészként dolgozott. 

(1941–)
főgyógyszerész 

2012
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1991–1992-ben Hargita megye gyógyszerész-inspektorává nevezték 
ki. 1992-től 2007-ig Anthemis nevű, saját gyógyszertárát vezette, 2003-
tól nyugdíjasként. Gyógyszertári munkája mellett 1975–1978 között a 
csíkszeredai gimnáziumban kémiát tanított, majd 1998–2001 között a 
Soproni Erdészeti Egyetem csíkszeredai kihelyezett tagozatán óraadó 
biokémi tanár volt. 

A mindennapi gyógyszertári munkája mellett érdeklődése már egye-
temi hallgató korában, a népi gyógyászatban használatos gyógynövények 
fitokémiai és hatástani vizsgálatára, valamint értékesítésükre irányult. 
Ezért szükségesnek vélte, hogy a doktorátus keretében ismereteit 
bővítse a farmakognózia tárgyköréből és kutatásaival új növényi 
gyógyszerek előállítását valósíthassa meg. Dr. Rácz Gábor professzor 
irányítása mellett elkészített doktori értekezésének témája a székelyföldi 
népi gyógyászat adataiból kiindulva, a fekete ribiszke (Ribes nigrum) 
alaktani, fitokémiai és farmakológiai vizsgálata, különös tekintettel 
leveleinek vérnyomást csökkentő, terméseinek pedig vérképzést 
elősegítő hatására. 1980 márciusában védte meg doktori értekezését és 
nyerte el a gyógyszerészdoktori fokozatot. Majd évtizedeken keresztül 
folytatta kísérleteit saját kertjében, saját földjén termesztette és termeszti 
most is a fekete ribiszkét.

Ennek a gyógynövénynek a terméséből, valamint a leveleiből 1979 és 
1988 között hat készítményt állított elő (Hiporib tabletta – 1979; Succus 
Ribis Ferrati – 1980; Ribifer Compus – 1981; Sirop de coacăze negre 
– 1987; Sirop de brad – 1988; Ceai pentru aerosol – 1988), melyeket 
szabadalmaztatott, majd Erdély több gyógyszertárában forgalmazta eze-
ket a gyógytermékeket. A feketeribiszkével kapcsolatos vizsgálatainak 
valamennyi eredményét 2005-ben Csíkszeredában az Alutus Kiadónál 
megjelent, A feketeribiszke című, önálló magyar nyelvű kötetében, 
közel 120 oldalon összegezte. A gyümölcstermesztők, a gyógyszerészek 
részére ma már nélkülözhetetlen értékes monográfián kívül több mint 
hatvan szakdolgozata jelent meg az Orvosi Szemle, a Revista Medicală, 
az Orvostudományi Értesítő, a Gyógyszerészet, a Farmacia és a 
Pediatria folyóiratban, valamint számos ismeretterjesztő cikket közölt 
helyi és országos napilapokban, folyóiratokban. Eredményeit hazai és 
magyarországi kongresszusokon, konferenciákon nagy érdeklődés mel-
lett is bemutatta. 

Alapító tagja az EME-nek, tevékenyen részt vesz az Orvos- 
és Gyógyszerésztudományi Szakosztály munkájában. A KAB 

gyógyszerészi szakbizottságának, az MTA külső köztestületének, a 
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak, a Magyar Egészségügyi 
Társaságnak, valamint a Hargita Megyei Gyógyszerész Kollégium 
vezetőségének a tagja. 

Külön értékelendő az MGYT gyógynövény-szakosztályával tartott 
értékes kapcsolata, amit a Kopp Elemér-díj kuratóriumának tagjaként 
ápol és értékesít. Kezdeményezésére testvéri kapcsolat alakult ki a Pest 
megyei és a Hargita megyei gyógyszerész kollégium között. Ennek 
keretében sikeres tanulmányutat szervezett a Pest megyei gyógyszerészek 
részére 2011 júliusában. 

Szakmai, tudományos és közéleti érdemei mellett kiemelem példás 
családi életét, felesége Dobos Ágnes is gyógyszerész, aki mind szakmai 
munkájában, mind a család mindennapi gondjaiban mellette állt. Két 
gyermeküket nevelték fel, példaképül állítva saját maguk szerénységét 
és becsületességét. 

Mindezen értékes szakmai, társadalmi tevékenysége elismerésének 
jeléül, a 2012. évi Pápai Páriz Ferenc-életműdíjra, őszinte szívvel 
javasolom a hetvenéves dr. Zágoni Elemér csíkkarcfalvi főgyógysze-
részt, gyógyszerészeti szakírót, aki bebizonyította, hogy szülőföldjéhez 
hűnek maradva, mint vidéken dolgozó gyógyszerész, a gyógyszertára 
melletti mindennapi tevékenysége mellett is tudott komoly tudományos 
kutatómunkát végezni és annak eredményeit a gyakorlatban értékesíteni. 
Erdélyben, de főleg a Csíki-medencében nemcsak közismertek, hanem 
keresettek is a saját laboratóriumában előállított ribiszketermések vagy 
-levelek gyógyhatású készítményei.

A Pápai Páriz Ferenc-életműdíjjal való kitüntetése alkalmából 
kollégái, barátai és az itt jelenlevők mindannyian azt kívánjuk, hogy 
még sokáig tudja szolgálni az erdélyi gyógyszerészetet, a székelyföldi 
gyógynövénykutatás ügyét.

                                   Dr. Péter H. Mária
ny. egyetemi adjunktus

Marosvásárhely, 2012. augusztus

Zágoni Elemér
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Dr. ORBÁN-KIS KÁROLY, PhD

Orbán-Kis Károly 1978. május 16-án született Marosvásárhelyen, egy, 
a tudomány, az oktatás és a művészet légköre által áthatott értelmiségi 
családban. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában 
végezte, először a művészeti iskolában, majd a tekintélyes Bolyai Farkas 
Elméleti Líceumban. 

1996-ban sikeres felvételi vizsgát tett, és a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatója lett. Egyetemi tanulmányai 
során Orbán-Kis Károly végig példát mutatott minden kollégájának 
szorgalomból és tehetségből. Ennek gyümölcse, hogy 2002-ben 
évfolyamelsőként szerzett orvosdoktori fokozatot. Diplomáját megsze-
rezve gyakornok orvos lett, de még egy év sem telt el, 2003 őszén ver-
senyvizsgával egyetemi gyakornoki állást nyert el a MOGYE élettani 

(1978–)
ideggyógyász szakorvos, élettanász egyetemi adjunktus

2012

tanszékén, ahol további versenyvizsgák révén jelenleg adjunktusi 
fokozatban dolgozik. Az oktatás és az alapkutatás mellett a klinikai 
tanulmányokra is tudott időt szakítani, rezidens vizsgát tett, és a képzési 
időszak végén, 2009-ben neurológus szakorvos lett. 

Tudományos tevékenységét már egyetemi hallgatóként elkezdte. 
Szakkörös diákként az autonóm idegrendszer szívműködésre gyakorolt 
moduláló hatását tanulmányozta. Témavezetőivel, Frigy Attilával és 
Incze professzorral együtt elért eredményeiket már harmadéves korától 
tudományos diákköri konferenciákon mutatta be, ahol három egymás 
utáni évben a belgyógyászati szekció díjazottja volt. 

Egyetemi gyakornokként érdeklődése a kísérletes idegélettan 
irányába fordult. 2003–2006 között a budapesti kísérleti klinikai kutató-
intézetben, egy európai uniós pályázat keretében in vitro extracelluláris 
és patch clamp technikát tanult. Munkája során a szomatosztatin 
szerepét tanulmányozta a temporális lebenyi epilepsziák esetében, 
és új szomatosztatin-analógok fiatal patkányok agyára gyakorolt ha-
tását vizsgálta. Később a Magyar Tudományos Akadémia budapesti 
pszichofiziológiai intézetében, Karmos György irányítása alatt in vivo 
neuro-elektrofiziológiai módszereket sajátított el. Nagy barátunk és 
pártfogónk, a kiváló tudós, Somogyi Péter meghívására 2008-ban az 
Oxfordi Egyetemre látogatott. Ott a farmakológiai intézet mellé rendelt 
kutatóintézetben a hippocampalis neuronkörök és interneuronok tulaj-
donságait tanulmányozta elektorfiziológiai és immun-hisztokémiai 
módszerekkel. Eredményeit a 2009-ben megvédett A hippocampalis 
epileptogenézis serkentő folyamatainak kísérletes tanulmányozása című 
doktori disszertációjában foglalta össze. Tudományos munkássága 
további 17 in extenso közlemény és 38 konferencia-összefoglaló meg-
jelentetését tette lehetővé. Két könyv és négy egyetemi jegyzet társszer-
zője.

Orbán-Kis Károly a külföldi tanulmányútjait nem csak szemé-
lyes fejlődése céljára használta, hanem tudását hazahozta és itt-
hon kamatoztatta, sikeresen gyakorlatba ültetve a világszintű labo-
ratóriumokban tanult módszereket. A marosvásárhelyi idegélettani 
laboratóriumban rendkívül bonyolult mikroszkópos sebészeti beavat-
kozás révén patkányok agyába krónikus elektród beültetéseket végez az 
epilepszia kialakulásában szerepet játszó folyamatok tanulmányozása 
céljából. Kifejlesztett továbbá egy számítógépes videomegfigyelő rend-
szert, melynek segítségével lehetővé vált az állatok viselkedésének 
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folyamatos követése és az epilepsziás rohamok azonosítása. Az élettani 
laboratórium fejlesztéséhez nagy összegű, több évre szóló tudományos 
pályázat elnyerésével is hozzájárult. 

Orbán-Kis Károly nem az a szaktudós, aki bezárkózik szűkebb 
területére és csak előre tekint, hanem odaadással és gonddal oktatja és 
műveli az élettan egészét. 2008-ban átvette a Gyógyszerészeti Kar első-
éves élettani előadásait, majd tavaly az Általános Orvosi Kar elsőéves 
előadásait is. Az angol nyelvű orvosképzésben is szerepet vállal. Az 
előadásait folyamatosan fejleszti, modernizálja. A szakirodalom legújabb 
eredményeinek követése révén nem csak a diákoknak nyújt színvonalas 
előadásokat, de kollégáit is együttgondolkodásra, vitára ösztönzi. 
Szilárdan hisz abban, hogy orvosképzés csupán elméleti oktatással és 
virtuális gyakorlatokkal nem lehetséges, ezért nagy hangsúlyt fek-
tet a laboratóriumi tevékenységre, és az állatkísérletek didaktikai 
alkalmazására. Egyidejűleg fáradhatatlan szervezői munkát is végez, 
a gyakorlatok és vizsgák beosztása, az órarend hibátlan összeállítása 
mind az ő munkáját dicsérik. 2005-ben létrehozta az élettani tanszék 
saját, háromnyelvű honlapját, amelyet azóta is folyamatosan fejleszt és 
aktualizál, mindig naprakész információkat szolgáltatva a hallgatóknak 
és kollégáknak. 

Számos szolgálati teendője mellett időt talált magának arra, hogy 
tevékenyen részt vegyen a tudományos közéletben is. Az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület számára tagnyilvántartási adatbázist és online 
konferencia-regisztrációs rendszert készített. A MOGYE magyar tago-
zatának megvalósításáért is felelősséget érez, éberen figyel az interneten 
fellelhető mindennemű információra, amelyek a közösséggel megosztva 
erőnket növelik. 

Tagjaként tartja számon az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Magyar 
Tudományos Akadémia Köztestülete, a Nemzeti Idegtudományi Tár-
saság, a Román Élettani Társaság és ezeken keresztül nevét jegyzi az 
Európai Idegtudományi Társaságok Szövetsége és az Európai Élettani 
Társaságok Szövetsége. 

Orbán-Kis Károly megalkuvást nem ismerő tudományos 
igényességgel dolgozik. Életpályája egyértelműen bizonyítja, hogy fiatal 
kora dacára rászolgált a legmagasabb erdélyi magyar orvostudományi 
kitüntetésre. 

                                                           Dr. Szilágyi Tibor
Marosvásárhely, 2012. szeptember 10. 

Prof. Dr. KIKELI PÁL ISTVÁN, PhD

„Értékes dolgok nem támadnak soha könnyen, 
Nem születik nagyság, csak kínzó áldozatból, 
Roppant fáradozás kellett a tudáshoz, amely majd 
Elhessenti a földünkről a ködöt s a homályt...” 

Janus Pannonius
 

Kikeli Pál professzor úr értékes dolgokat teremtett, roppant fára-
dozással. Pápai Páriz Ferenc tudós munkássága negyven éven át meg-
oszlott a tanítás és a gyógyítás között. Ez jellemzi Kikeli professzor 
életútját is.

1944-ben született Szatmárnémetiben, 1962-ben felvételizett a 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre. Egyetemi 

(1944–)
belgyógyász és kardiológus főorvos

2013
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tanulmányai befejezésétől folyamatosan oktatja a felnövekvő orvos 
generációkat és közben végzi áldásos gyógyító tevékenységét. 1968-ban 
államvizsga dolgozatát még alapkutatásból írta: Hisztokémiai kutatások 
a kísérleti allergiás enkefalomielitisben, de az egyetem elvégzése után 
belgyógyászatból szakosodik, majd kardiológiából. Orvosi munkáját a 
szív- és érrendszeri betegek szolgálatába állítja.

Tíz év klinikai kutató munka után, 1984-ben megvédi doktori tézisét: 
Miokardiális infarktuson átesett betegek hemodinamikai és lélektani 
vonatkozásai a rehabilitáció során. Ez a dolgozat tulajdonképpen összeg-
zése az általa megteremtett marosvásárhelyi kardiológiai rehabilitációs 
központ első tíz évének. Kikeli professzor tudja, hogy nem betegséget 
gyógyítunk, hanem beteg embereket, és az eredményes gyógyításhoz 
elengedhetetlen a holisztikus szemlélet. Ebben a szellemben oktat és 
gyógyít, és ez a gondolat a vezérfonal a több mint 300 tudományos köz-
leményében is.

Egyetemi oktatói munkája nem szorítkozott a szigorúan vett szakmai 
ismeretek átadására, hanem mindig nevelt is, nevelt arra a felelősségre, 
amivel az orvos tartozik betegeinek. 1990-től tanszékvezetőként a 
belgyógyászati ambulanciát, majd 1999-tól az újonnan létrejött család-
orvoslási képzést vezeti. 2002-től a MOGYE családorvos rezidenseinek 
az irányítója.

Huszonhat végzős orvostanhallgató államvizsga dolgozatának volt 
a tudományos irányítója, és személyes tapasztalatból mondhatom, 
hogy mi, akiket irányított, szakmai karrierünkhöz meghatározó tudást, 
elkötelezettséget kaptunk, megtanultuk a klinikai kutatás módszertanát, 
azt a felelősséget, azt az igényt, hogy tudásunk, emberségünk legjavát 
nyújtsuk.

Talán kevesen tudják, hogy az orvosi egyetemre való felvételi előtt 
Kikeli professzor a műépítészeti egyetemre készült. De orvos lett. 
Élete során ugyan nem épített házakat, de épített intézményeket. A 
marosvásárhelyi rehabilitációs központ, amelyet létrehozott és immár 
negyven éve vezet, elismerést vívott ki országon belül és határainkon 
kívül. Ebben a központban végzett tudományos munkáját értékeli az 
Európai Kardiológiai Társaság, az EUROPrevent, a Román Kardioló-
giai Társaság prevenciós és rehabilitációs munkacsoportja, a Magyar 
Kardiológiai Társaság. Kikeli professzor gyakran volt előadója, ülés-
elnöke nemzetközi kongresszusoknak, szervezője és vezetője több 
posztgraduális képzésnek.

1992-ben létrehozta a Procardiát. Ez az az intézmény, amelyben a 
holisztikus betegellátás maradéktalanul érvényesül. Együtt dolgozik 
kardiológus, családorvos, labor, kinetoterapeuta, pszichológus, szociális 
munkás, hogy a helyes diagnózis, prevenció, gyógyítás, rehabilitáció 
folyamatosan biztosítva legyen, és mindez úgy, hogy minden beteg 
számára az anyanyelvén legyen elérhető az ellátás.

Kikeli professzor nem csak beszél a prevenció fontosságáról, hanem 
időt, energiát nem kímélve dolgozott azért, hogy ez a gyakorlatban 
megvalósuljon. Szűrőprogramokat szervezett a lakosság egészségi álla-
pota felmérésére. 2010-től a „100 méter az egészségért” mozgalom 
kezdeményezője, szervezője. Akárcsak Pápai Páriz Ferenc, aki 1695-
ben megírta a Pax corporist, Kikeli professzor is belső felelősséget érez 
Erdély népe egészségéért. 

Ezért vállalt és vállal közéleti szerepet is. Így volt az évek során 
több egészségügyi miniszter tanácsadója, harcolt a Egészségügyi Mi-
nisztérium Kardiológia Szakcsoportjának tagjaként a prevenció és re-
habilitáció fontosságának megfelelő finanszírozásáért, országos hálózat 
létrehozásáért.

Kikeli professzor érti az idők szavát. Hazánkban az elsők között 
volt, aki felismerte az információs technológia szerepét az egészségügyi 
ellátásban. 2003-ban ő volt az, aki megszervezte Marosvásárhelyen az 
európai bizottsággal együtt az első kelet-közép-európai konferenciát 
Az informatikai rendszerek az egészségügyi alapellátásban címmel. 
A Procardia kifejlesztette a Medprax orvosi szoftvert az integrált 
egészségügyi rendszer számára. A végzős diákok képzésébe integrálta a 
software-kezelés elsajátítását, és ezt szorgalmazta a MOGYE családorvos 
rezidensképzés vezetőjeként is.

Széleskörű elméleti és gyakorlati tudásáról szerezhetünk tapasztalatot, 
ha elolvassuk az általa írt könyveket: az 1999-ben megjelent A család-
orvoslás alapjai, Profilaxia in medicina de familie (1999), A testmozgástól 
a kardiovascularis rehabilitációig (2008, Kolozsvár). Fontos fejezeteket 
írt társszerzőként a Román Kardiológiai Rehabilitációs Munkacsoport 
által szerkesztett Recuperarea Bolnavilor cardiovasculari – ghiduri de 
practica medicala (1999) könyvbe. 

Meggyőződésem, hogy az elmondottak tükrében Kikeli professzor 
urat méltónak találjuk e rangos díj odaítélésére. 

Kikeli Pál István
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Hisz:
„Tenger küzdelmed sose bánd, én drága Guarinóm,
Nem hasztalan izzadságod, e sok nyomorúság
Megteremette gyümölcsét; semmi a kár a haszonhoz”
(Jannus Pannonius)

                                            Dr. Tatár Márta

Kovászna, 2013. szeptember 7.

Prof. Dr. MATEKOVITS GYÖRGY, PhD

Prof. dr. Matekovits György Aradon született 1943-ban. 1961-
ben a volt Katolikus Magyar Fiúgimnáziumban érettségizett. Felesége 
Görgényi Ágota rendszermérnök, két lánya és négy unokája van. 

A Temesvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Fogorvosi Karán 
1968-ban fogorvostudományi diplomát nyert. Harminc éven át a száj-
sebészeti klinikán dolgozott, mint óraadó tanügyi alkalmazott. 1992-
ben osztályvezető főorvos. 1994-ben az orvostudományok doktora 
és egyetemi adjunktus. 1998-tól docens és a Magyar Tudományos 
Akadémia köztestületi tagja. 2001-től egyetemi professzori kinevezést 
nyer.

Jelenleg a Temesvári OGyE-n tanszékvezető – egy éve nyugalmazott 
– professzora az orális rehabilitáció diszciplínának. 

(1943–)
fogorvos

2013



118 119

A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány Díjazottai

Tudományos munkásságát 16 kötete, hozzávetőleg 150 szakdolgozata 
és közel kétszáz közleménye jelzi, melyeket hazai és külföldi fórumokon 
mutatott be. 

Külön említést érdemel európai viszonylatban is számottevő fogorvos-
tudományi névtára, mely majd 1300 szakember munkásságát foglalja 
magába, mindazokat, akik a fogorvostudománnyal is foglalkoztak.

Bocskay professzor – társszerzőjeként – segítséget nyújtott öt magyar 
nyelvű tankönyv megírásához, mely hozzájárult a magyar fogorvos-
hallgatók megfelelő szakképzéséhez. További román nyelven megjelent 
szakkönyvei közül megemlítjük:

Matekovits Gh., Belengeanu O., Ilieș O., Ignat D.: Ghid theoretic și 
practic de reabilitare orală. Ed. Victor Babeș. Timișoara, 2009; 

Matekovits Gh., Belengeanu D., Illeș D., Kovács Mónika, Ignat Des-
pina: Reabilitare orală – Culegere de teste. Ed. Dental Target. București, 
2012. 

Matekovits Gh., Borțun Cristina: Ghid theoretic și practic de reabilitare 
orală, odonto-parodontală și protetică a bolnavului epileptic. Ed. Nero-G 
Timișoara, 2002; 

Matekovits Gh.: Reabilitare orală pentru tehnicieni dentari. Ed. 
Nero-G Timișoara, 2000; 

Tagja több kül- és belföldi szakmai és kulturális egyesületnek 
(FDI, MET, EME, EMKE). Továbbá több kül- és belföldi szaklapnak 
szerkesztőbizottsági munkatársa és tudományos bizottsági tagja: 
Quintessenz, Dentál Hírek, Medicine in evolution, Dental Target, 
Revista stomatologică Aradeană. 

Közéleti tevékenységet fejt ki mint a Temes Megyei Fogorvosi Kamara 
titkára, valamint a temesvári Ormós Zsigmond Közművelődési Társaság 
elnöki tisztégét tölti be. 

Tudományos tevékenységének elismerése jeléül a szegedi Szent-
Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Kara 2008-ban 
Tóth Károly-emlékéremmel tüntette ki. 

Az orvostársadalom mindennapi küzdelme a betegségek ellen és 
az élet védelmében meglehetős fárasztó életvitele sok feszültséggel jár. 
Ennek leküzdése érdekében nagyon sok orvos kollega a művészetekben 
találja a kikapcsolódást. 

Egyesek a képzőművészet – festészet, szobrászat – felé menekülnek, 
mások a zenében találják meg a nyugalmat. 

Itt említem meg Matekovits professzor fantasztikus zongorajátékát, 

amelyet Brassóban az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szak-
osztály évi tudományos ülésén (ott magam is hegedűt kaptam a 
kezembe) hallhattunk. Egy másik tudományos összejövetel alkalmával 
a szegedi Tisza parton a jelenlévők táncra perdültek a professzor úr 
Strauss-valtzer zongorajátékán. 

A fentiek alapján őszinte barátsággal ajánlom a 2013-as Pápai Páriz 
Ferenc Alapítvány életműdíjának odaítélését dr. Matekovits György 
professzor úrnak. 

                                 Prof. dr. Bocskay István

Marosvásárhely, 2013. július 12. 

Matekovits György
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Dr. BAJKÓ ZOLTÁN, PhD

Bajkó Zoltán, tanársegéd a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem neurológiai tanszékén, és neurológus szakorvos a Maros-
vásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház 1. Számú Neurológiai Klinikáján, 
1980. augusztus 29-én született.

Középiskolai tanulmányait a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gimnázi-
umban végezte 1994–1998 között, majd felvételt nyert a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem általános orvosi szakára. Az 
egyetemről 2004-ben ballagott, 2005-től neurológus alorvosként tevé-
kenykedett. A neurológus szakorvosi vizsgát 2010-ben tette le. A 
neurológiai tanszéken 2009-ben lett gyakornok, 2012-től tanársegéd. A 
PhD-tézisét 2013 márciusában védte meg, dolgozata az Arteria carotis 
occluziók klinikai és ultrahang vizsgálati jellegzetességei címet kapta.

(1980–)
neurológus szakorvos, egyetemi adjunktus  

2013

Számos hazai, anyaországi és külföldi kongresszuson és továbbképzőn 
vett részt, a konferenciákon rendszeresen szerepel saját munkával, amit 
az is bizonyít, hogy első vagy társszerzőként fiatal kora ellenére eddig 63 
kongresszusi összefoglalója jelent meg.

Két kongresszusi díjat is átvehetett: 2006-ban a Magyar Hypertonia 
Társaság kongresszusán a legjobb ifjúsági poszter díjat, és 2011-ben a 
Magyar Stroke Társaság X. Konferencián a legjobb poszter díjat.

Ösztöndíjasként egy teljes évet tölthetett 2006-ban a Debreceni 
Neurológiai Klinikán, ahol saját kutatási témája volt, de azonkívül más 
feladatokat is sikeresen megoldott, és megtanulta a neuroszonológia 
alapjait. A debreceni tevékenysége miatt az ottani vezető szakemberek 
és a munkatársak egyértelmű elismerését vívta ki.

Hazatérve az itthoni mindennapok munkájában tette magát nem csak 
hasznossá, hanem „pótolhatatlanná” is, ennek is lett az eredménye az, 
hogy 2009-ben vita nélkül kezdhette meg az egyetemi oktatói karrierjét.

Kutatási témája elsősorban az agyérbetegségek neuroszonológiai és 
neuropszichológiai vonatkozásai, a PhD-dolgozatához ötezer betegen, 
saját kezűleg elvégzett carotis és transcranialis echo-doppler vizsgálat 
eredményeit dolgozta fel. 

Tagja tudományos társaságoknak, így: az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya, Román Ideggyógyásza-
ti Társaság, World Stroke Organization, European Stroke Organisation, 
European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics.

Társszerzője volt a 2010-ben kiadott Neurológiai tünetcsoportok 
című könyvünknek, és 23 teljes terjedelemben megjelent cikknek első 
vagy társszerzője. Ezek a cikkek egyrészt a hazai és az anyaországi 
szaklapokban, másrészt külföldi jegyzett neurológiai szaklapokban 
jelentek meg.

Bajkó Zoltán munkabírása, kitartása példaértékű, tevékenysége az 
erdélyi magyar nyelvű oktatás és kutatás, valamint a szakorvosi ellátás 
terén kimagasló, ezért nagyszerű döntésnek tartom a kuratórium 
részéről, hogy a Pápai Páriz Ferenc fiatal kutatóknak kiírt díjat a 2013-as 
évben neki ítélték.

                                   Szatmári Szabolcs

Marosvásárhely, 2013. szeptember
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Prof. Dr. DIENES SÁNDOR, PhD

Nem könnyű, bár megtisztelő feladat, Dienes professzor igen gazdag, 
sokoldalú és eredményes életútját és munkásságát röviden összefoglalni. 

A mezőkövesdi és dévaványai előnevet viselő magyar nemesi 
család sarjaként, 1925. július 3-án született, Kolozsváron. Középiskolai 
tanulmányait ugyanott, a Piarista Gimnáziumban végezte, ahol 1944-
ben érettségizett. Bár orvos szeretett volna lenni, az orvosi kar bizony-
talan helyzete miatt, beiratkozott a Kolozsvári Magyar Tannyelvű 
Egyetem földrajz–geológia szakára, ahol már három szemeszterben 
levizsgázott, amikor az Orvosi Kar 1945-ben Marosvásárhelyre köl-
tözött. Sikeresen felvételizett, majd 1951-ben az Általános Orvosi Karon 
megszerzi az orvosi diplomát. Közben nagy erőfeszítéssel sikerült 
folytatnia a már megkezdett földrajzi tanulmányait és 1949-ben földrajz–

(1925–)
munkaorvostanász, sportmester

2014

földtan tanári oklevelet szerzett cum laude értékeléssel. 
Az orvosi diploma megszerzése után, 1951-ben a MOGYI köz-

egészségtani tanszékén – a szovjet mintára bevezetett – orvosi földraj-
zot oktatott tanársegédi minőségben. Mivel e tárgyat csak rövid ideig 
tanították, tevékenységét ugyanott folytatta a munka-egészségtani 
diszciplínán. Nem lévén párttag, az 1952-es átszervezés alkalmával 
Csíkszeredába helyezték, ahol a rajoni járványügyi osztályon dolgozott. 
E nehéz periódusban segítséget jelentett számára, hogy az országos ví-
vószövetség meghívta a válogatott keretbe, ahol az orvosi teendőkkel is 
megbízták. 

1954-ben visszahívták Marosvásárhelyre, ahol munkaorvostani 
szakfelügyelőként dolgozott, majd 1957-ben kinevezték a MOGYI 
Munka-orvostani diszciplínájának élére adjunktusi minőségben. 1971-
ben megkapta az egyetemi előadótanári (docensi), majd 1981-ben a 
professzori, illetve 2005-ben, nyugdíjasként a professzor emeritus címet 
is. Eleinte magyar, majd román nyelven is tartotta az előadásokat, több 
gyakorlati jegyzettel és tankönyvvel segítve a hallgatók felkészülését. 
2005-tel bezárólag 15 munkaorvostani továbbképzőt tartott orvosok-
nak. Ezen kívül 24 éven keresztül tanított Marosvásárhelyen a Bod Péter 
Diakóniai és Tanulmányi Központban működő Református Asszisz-
tensképző Főiskolán. 

Szakmai tevékenységének legkiemelkedőbb megvalósítása, a maros-
vásárhelyi Munkaorvostani és Foglalkozási Betegségek Klinikája, toxi-
kológiai laboratóriumának és diszciplínájának megalapítása volt 1960-
ban, aminek fejlesztését és vezetését nyugdíjazásáig végezte. Közben 
Bukarestben letette a szak- és a főorvosi vizsgát. Végül a marosvásárhelyi 
Carit San Medical poliklinikán éveken át dolgozott még. 

Nem kevésbé gazdag tudományos tevékenységét, a Német Szövetségi 
Köztársaság Akadémiájának 1970-ben három hónapos, illetve a Nyugat-
Berlini Munkaorvostani Akadémia ismételt (1970–73) ösztöndíja, a 
nyugdíjazásáig tartó többszöri személyes kapcsolat, valamint a ven-
dégprofesszori diploma fémjelzik. Kutatásainak eredményeit nemzetközi 
kongresszusokon mutatta be (Róma, Berlin, Párizs, Nizza, Johannesburg 
stb.). Bel- és külföldi szaklapokban 240 dolgozatot közölt. Különös 
figyelmet keltettek a korondi fazekasok közötti ólommérgezésről, a 
szilikózis terén végzett kutatásairól írt tanulmányai. Hat munkaorvostani 
szakkönyvnek szerzője és hétnek társszerzője. 1970-ben Bukarestben 
megszerzi az orvostudományok doktora címet, 1991-ben pedig dok-
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torátusvezetési jogot kapott, hét doktorandus irányítását végezte. 
Több bel- és külföldi tudományos társaság tagja, így például a Román 

Munkaorvostani Társaság tiszteletbeli elnöke, a Magyar Foglakozás-
egészségügyi Társaság tiszteletbeli tagja, az MTA külső köztestületi tagja. 

Külön fejezetet érdemel Dienes professzor testnevelési tevékeny-
ségének méltatása. Itt és most erről csak annyit, hogy 1945-ben 
megalapítja a MOGYI MEDICINA Sportegyesületet a vívó szakosztá-
lyát, melynek 1948-ig edzője, majd elnöke és 52 éves koráig aktív 
tagja volt. Hazai és nemzetközi eredményei alapján megkapta a sport 
mesteri címet. Közismert, hogy a szakosztály kiváló hazai és nemzetközi 
eredményeket, valamint egy ifjúsági világbajnoki címet is szerzett. 

Figyelemre méltónak tartom megemlíteni, hogy Dienes professzor 
széleskörű általános műveltséggel rendelkezik – szépirodalom, képző-
művészet, zene, idegennyelv-ismeret –, ami egy egyetemi oktatónál 
hasznos tulajdonság. 

Szakmai és tudományos tevékenységéről több lexikonban (Romániai 
Magyar Irodalmi Lexikon, 1. kötet, p. 407. Oamenii de Știință Mureșeni, 
p. 126–127. Erdélyi magyar ki kicsoda 2010, p. 180. Hübners Who is Who 
2012, p. 611.) részletes adatokat találhatunk. 

A fentiek alapján bárki megállapíthatja, hogy Dienes Sándor 
professzor messzemenően megérdemli, a Pápai Páriz Ferenc-díjat, ami 
dolgos életének méltó elismerését fogja jelenteni. 

                                               Dr. Péter Mihály,
ny. egyetemi tanár

Marosvásárhely, 2014. augusztus 20.

Doc. Dr. KELEMEN HAJNAL, PhD

Számomra nagy örömöt jelent, hogy a Pápai Páriz Alapítvány 
kitüntetettjeinek sora ismét egy gyógyszerésszel bővül. Megtisztelő fela-
datnak tartom, hogy szakmai életútját és laudációját én mutathatom be. 

Kelemen Hajnal gyógyszerésznőt még diákkorából ismerem, 
mint érdeklődő, kiváló jó előmenetelű, szorgalmas hallgatót. Későbbi 
tevékenységéről, szakmai életpályájáról, emberi és kollegiális 
magatartásáról hasonló elismeréssel nyilatkozhatom. 

Nyárádszeredában született 1960. szeptember 22-én. Miután 1979-
ben, Sepsiszentgyörgyön sikeresen érettségizett, a marosvásárhelyi 
Gyógyszerészeti Karon folytatta tanulmányait, ahol 1985-ben szerzett 
gyógyszerész oklevelet. Kiváló eredményeinek köszönhetően továbbra 
is Marosvásárhelyen maradhatott, ahol előbb gyógyszertárban, majd a 

(1960–)
főgyógyszerész, gyógyszerkémikus 

2015



126 127

A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány Díjazottai

Galenusi laboratóriumban dolgozott. 1992-től a Gyógyszerészeti Kar 
gyógyszerészeti kémia tanszékére nyert felvételt, előbb mint tanársegéd, 
majd a hierarchia fokozatain átmenve, 2005-től előadótanár, docens. 
Ebben a minőségben 2011-től lett a gyógyszerészeti kémia tanszék 
vezetője és jelenleg is ennek a megbízatásnak tesz eleget. A közben 
letett szak- és főgyógyszerészi vizsgái után, 2002-ben a gyógyszerészeti 
tudományok doktora címet is elnyerte. Doktori értekezésének tárgya a 
diazepám-tartalmú rektális gyógyszerformák technológiájának kidol-
gozása volt. 

Oktatói tevékenysége keretében a III. és IV. éves gyógyszerészhallgatók 
részére gyógyszerkémiai előadásokat, gyakorlatokat tart magyar és 
román nyelven. Mint kiváló pedagógus, a hallgatók jó felkészítése 
érdekében, előadásait és gyakorlatait rendszeres, világos és naprakész 
információkkal tartotta. A hallgatók könnyebb felkészülése végett több 
egyetemi jegyzetet, tankönyvet állított össze, ezek közül háromnak, 
melyek nyomtatásban is megjelentek, főszerzője. 2003-ban az EME 
kiadásában Szervetlen gyógyszerészeti kémia címen egy 168 oldalas, 2004-
ben pedig Specifikus hatású kemoterápiás szerek címen, az University 
Press kiadásában egy 175 oldalas tankönyve jelent meg. Ezeken kívül 
1996 és 2008 között a tanszék munkatársai által megjelentetett hat 
elméleti, illetve gyakorlati jegyzet írásában is társszerzőként vett részt.

Lelkiismeretesen foglalkozott a tanszéki szakkör keretében azokkal 
a hallgatókkal, akik diplomadolgozatukat a gyógyszerészeti kémia 
tárgyköréből állították össze. Eddig 55 hallgató államvizsga dolgozatát 
irányította, ezek valamennyien kiváló vagy jó eredményt értek el 
licencvizsgájukon. Tanítványainak nem csak a szakmát tanította, hanem 
a gyógyszerészi hivatásuk kialakulásához is jelentősen hozzájárult, ezért 
kollégái és hallgatói körében tiszteletnek és megbecsülésnek örvend. 

Az utóbbi években lehetősége volt, hogy a CEEPUS-program 
keretében, vendégelőadóként különböző külföldi egyetemek gyógy-
szerészeti karán, így Debrecenben (2012), Pécsen (2013), és a Moldovai 
Köztársaságban, Kisinyovban (2014), valamint ERASMUS- ösztöndíjjal 
Budapesten (2014) előadásokat tartson. A külföldi egyetemek oktatóival 
való kollaborációi és az ott töltött idő alatt nyert tapasztalata hozzájárultak 
nemcsak a saját, hanem a diszciplína valamennyi munkatársa részére a 
nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakításához, illetve megerősítéséhez. 

Oktatói munkájával párhuzamosan sokoldalú tudományos tevé-
kenységet, kutatásokat is végzett. Foglalkozott különböző gyógysze-

res anyagok vizsgálatával (nitrazepám, ciklodextrin-származékok, 
fluorokinolok, iridoidok, biológiailag aktív fémvegyületek stb.), 
gyógyszerkönyvek elő irataiban szereplő fizikai-kémiai módszerek 
értékelésével, valamint Nyulas Ferencnek, az erdélyi ásványvizek 
elemzőjének munkásságával. Kutatásait több alkalommal a MTA 
Domus Hungarica-ösztöndíjasaként Budapesten, a Semmelweis Egye-
tem Gyógyszerésztudományi Karán a Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
keretében végezte. Eddigi eredményeit 70 közlemény formájában je-
lentette meg hazai, helyi és országos, valamint külföldi szaklapokban, 
összefoglaló kötetekben. 

Több tudományos társaságnak tagja: így az EME Orvosi és 
Gyógyszerésztudományi Szakosztályának, a Kolozsvári Akadémiai 
Bizottság Gyógyszerészi Szakcsoportjának (ez utóbbiban a titkári teen-
dőket is ellátja),  továbbá a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 
a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság, a Romániai Gyógyszerészek 
Tudományos Társasága tagjaként azok munkájában aktívan részt 
vesz, és az általuk szervezett konferenciákon, kongresszusokon 
több alkalommal tudományos előadásokat tartott. Így magyarországi 
és hazai, országos jellegű gyógyszerészkongresszusokon, az EME 
Orvosi- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának évi tudományos 
ülésszakán, valamint az Erdélyi Múzeum-Egyesület által szervezett 
Magyar Tudomány Napja Erdélyben elnevezésű rendezvényen, a Ter-
mészettudományi Szakosztályában is. Továbbképző előadásokon, a 
gyógyszerésztörténeti nyári egyetem előadásain közel egy évtized óta 
nem csak részt vesz, de fiatal gyógyszerész kollégák, hallgatók között 
népszerűsíti ezt a rendezvényt, közülük néhányat el is visz magával. 

Oktatói és tudományos munkásságán kívül említésre méltó köz-
életi tevékenysége is. Mint megbízható, jól felkészült egyetemi okta-
tót több alkalommal felkérték és megbízták azzal a feladattal, hogy 
különböző székelyföldi magyar tannyelvű középiskolák érettségi 
bizottságának munkáját elnökként felügyelje. Így 2004-ben és 2010-
ben Gyergyószentmiklóson, 2006-ban Székelyudvarhelyen és 2008-ban 
Sepsiszentgyörgyön. Ezt a feladatát is lelkiismeretesen látta el, gondosan 
és pontosan ügyelt az előírt szabályok betartására. 

Végül meg kell említenem családi életét. Megértésben, keresztényi 
hitben élő családja – mérnök férje, közgazdász leánya és műszaki 
egyetemi hallgató fia – példaképül szolgálhat. Becsületessége, példás 
magaviselete, szerénysége, fáradhatatlan munkabírása, segítőkészsége, 

Kelemen Hajnal
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kiváló nevelői tulajdonságai, valamint szeretetteljes otthont biztosít 
családtagjainak 

A fentiek figyelembevételével úgy gondolom, hogy a Pápai Páriz 
Ferenc Alapítvány kuratóriuma, javaslatom alapján helyes döntést 
hozott, amikor dr. Kelemen Hajnal gyógyszerész-docensnőt gazdag 
munkásságának és sokoldalú tevékenységének elismerése jeléül Pápai 
Páriz, Ferenc-díjjal tünteti ki. 

                             dr. Péter H. Mária,
ny. egyetemi adjunktus

Marosvásárhely, 2014. augusztus 25.

Prof. Dr. NAGY ÖRS, PhD

Dr. Nagy Örs tanár úr, 1952. szeptember 18-án látta meg a napvilágot 
Marosvásárhelyen, Nagy Örs főgyógyszerész és Nagy Judit gyermeke-
ként. Elemi iskolai éveit Marosvásárhelyen végzi, majd érettségi vizsgát 
tesz 1971-ben a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban. Ugyanabban az 
évben sikeresen felvételizik a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem Általános Orvosi Karára, melyen 1977-ben orvossá avatják. 
1976–1980 között sebész alorvos a marosvásárhelyi megyei kórházban. 
Később egy évet tölt a kommandói községi orvosi rendelőben általános 
orvosként, de ahogy az ideje megengedi, szorgalmasan visszajár a 
marosvásárhelyi Ortopédiai Klinikára gyakornokként, ahová 1981-ben 
versenyvizsgával alkalmazzák is. A következő periódusban ortopéd 

(1952–)
ortopéd-traumatológus,

a Semmelweis Egyetem díszdoktora

2015
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rezidensként és tanársegédként aktívan részt vesz a tanszéken folyó 
munkában. Később sikeres szakorvosi, majd főorvosi vizsgát tesz. 

Ebben a periódusban számos hazai és külföldi tanulmányúton vesz 
részt (Budapest, Köln, Steyr, Bukarest). 1991–1995 között adjunktusként 
dolgozik, közben Ciugudean tanár úr vezetésével megszerzi az 
orvosdoktori címet. 1994-től kinevezik a marosvásárhelyi ortopédia 
klinika és a MOGYE ortopédia tanszék vezetőjének. 1996-tól egyetemi 
docens, majd 1999-től egyetemi tanárrá nevezik ki. A Marosvásár-
helyi Egyetemi Központ ortopédiai és traumatológiai rezidensképzés 
koordinátora is lesz egyben. Az 1994-ben elnyert klinikavezetői ki-
nevezés egyben az erdélyi magyar ortopédia, azon belül a nagyízületi 
endoprotetizálás fontos állomása volt. Nagy Örs tanár úr vezetése 
alatt a Ciugudean Károly professzor által meghonosított csípő-
endoprotetizálást továbbfejlesztve a marosvásárhelyi ortopédia klinikát 
országunk egyik legfontosabb, ilyen jellegű modern központjává fej-
lesztette, oroszlánrészt vállalva a Román Artroplasztika Regiszter meg-
valósításában. 

2000-től a MOGYE oktatásért felelős rektorhelyettesének választják 
meg, és ezen tisztséget még kétszeri újraválasztás után 2012-ig tölti be. 
Rektorhelyettesi minőségében számos fiatal magyar oktató került be 
a MOGYE-re, és habár nehéz oktatáspolitikai viszonyok uralkodtak, 
mégis sikerült elérnie, hogy a magyar diákok számára külön beiskolázási 
számot hagytak jóvá, ugyanakkor a két külön magyar széria is akkor 
indult, aminek eredményeképpen a több magyar oktatói norma 
létesülhetett. 

Oktatói-tudományos tevékenysége a professzori kinevezése után is 
tovább folytatódott, az ortopédia tanszék kutatócsoportjának vezeté-
sével számos fiatal orvosnak adott lehetőséget a tudományos munkára. 
Főbb kutatási területei: a csonttumorok sebészi kezelése, a csontritku-
lás és annak sebészeti ortopédiai vonatkozásai, a nem cementezett 
csípőízületi endprotézisek biointegrációja, a nagyízületi artroplasztika 
és protetizálás. Ezen munka eredményeképpen mára Nagy Örs tanár úr 
több, mint 300, külföldön és itthon bemutatott, közölt dolgozat szerzője, 
illetve társszerzője. Amint az tudjuk, hogy az oktatás alapvető feltétele 
a jegyzet és könyvírás, ilyen értelemben is termékeny éveket tud maga 
mögött a professzor úr, hét könyv szerzője, illetve társszerzője, sőt, több 
ízben kérték fel arra, hogy különböző összefoglaló, olykor ortopédiá-
val határterületeket is felölelő könyvekben működjön közre, mint fej-

ezetíró. 2005-től doktorátusi vezetési jogot kap, minek következtében 
exponenciálisan megugrik az, ortopédia-traumatológia területén dok-
torálni vágyó fiatalok száma. Napjainkig több, mint húsz befejezett és 
megvédett doktorátusi tézis került ki a keze alól.

Több esetben képviseli egyetemünket tudományos referensként 
hazai és külföldi bizottságokban. Számos szakorvosi és főorvosi vizsga-
bizottságnak elnöke, illetve tagja. Tanársegédi, adjunktusi, egyetemi 
docensi, illetve egyetemi professzori versenyvizsgák bizottsági elnöke és 
tagja (Marosvásárhely, Bukarest, Temesvár, Krajova, Kolozsvár). 2006 
óta vendégprofesszor a Budapesti Semmelweis Egyetemen és a Budapesti 
Onkológiai Intézetben. Számos továbbképző tanfolyam meghívott 
előadója (MOT, MET, EME, SOROT), illetve a Székelyudvarhelyen 
tartott családorvosi továbbképző tanfolyamok rendszeres meghívott 
előadója 2005-től kezdődően. 2008–2012 között a romániai doktori 
téziseket validáló bizottság tagja. 

2005–2007 között a Román Ortopéd Traumatológus Társaság el-
nöke. Vezetése alatt szoros kapcsolat alakul ki a magyar és román 
ortopéd társaság között. Tagja a következő hazai és külföldi szakmai 
tudományos társaságoknak: Magyar Tudományos Akadémia köztestületi 
tagja, Román Ortopéd és Traumatológiai Társaság (SOROT), Európai 
Ortopéd és Traumatológiai Társaság (EFORT), Nemzetközi Ortopéd és 
Traumatológiai Társaság (SICOT), Magyar Ortopéd Társaság (MOT), 
Magyar Traumatológus Társaság (MTI), Erdélyi Múzeum-Egyesület 
(EME), Nemzetközi Protetikai Társaság. Az Egészségügyi Minisztérium 
szakbizottságának tagja 2010–2014 között. 

Az évek folyamán számos kitüntetésben részesült, a teljességre való 
törekvés igénye nélkül íme néhány: 

Román Nemzeti Érdemrend Lovagi Fokozat – Románia elnöki 
kitüntetése, 2000 

Az év ortopédje (MEDIC.RO), 2005 
A Maros megyei prefektúra kitüntetése (Diploma de excelență al 

Institutiei Prefectului Județului Mureș), 2005
Magyar Professzorok Világtanácsa, Pro Universitate et Scientia 

érdemoklevele, 2005 
A Magyar Ortopéd Társaság tiszteletbeli tagja, 2008 
Erdélyi Múzeum-Egyesület kitüntetése – Lencsés György-díj, 2010
A Semmelweis Egyetem Díszdoktora, 2011 
Kitartó szakmai munkájának, érdekérvényesítő tevékenységének és 

Nagy Örs
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empatikus magatartásának köszönhetően, a fentiekben részletezettek 
alapján sikerült elévülhetetlen érdemeket szerezni a marosvásárhelyi 
ortopédia iskolának. 

Nehéz lenne méltatását főhajtás nélkül befejezni. Olyan nagy ívű 
pályának lehettünk tanúi, amely a nagyszámú lexikális adat mellett azt 
is bizonyítja, hogy Nagy professzor úr sokoldalú, mély érzésű, elhivatott 
orvos, aki – olykor nehézségek mellett is – igazi barátja a betegeknek. 

Ugyanakkor azt is hangsúlyoznom kell, hogy – mint kollegája, akinek 
először adott szikét a kezébe, mint barátja – sokat tanulhattam nem csak 
szaktudásából, hanem széleskörű műveltségéből, derűs bölcsességéből 
és józan ítélőképességéből. A mai világban erre mindnyájunknak 
szüksége van. 

Mindezek után kérem engedjék, hogy elsőként gratulálhassak 
professzor úrnak ezen díj elnyeréséért, büszke vagyok arra, hogy itthon, 
a szülővárosomban én olvashattam fel a tanár úr méltatását és köszönetet 
szeretnék mondani mindazért, amit értünk tett.

             Dr. Gergely István PhD, 
egyetemi adjunktus 

Székelyudvarhely, 2015. szeptember 10.
Dr. VENCZEL LÁSZLÓ

Dr. Venczel László Kolozsváron született, 1942. január 21-én, öt 
fiúgyermekkel megáldott értelmiségi családban. 1947-ben költöztek 
Székelyudvarhelyre, itt végezte elemi, majd középiskolai tanulmányait. 
1959-ben érettségizett a Dr. Petru Groza (ma Tamási Áron) Gim-
náziumban.

Gyermekkori vágya teljesült, amikor sikeresen felvételizett a 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézet Álta-
lános Orvosi Karára. Itt tudatosan a sebészet felé irányult, ötödévesen 
már műtéteket végzett tanársegédi felügyelet mellett, 1965-ben általános 
orvosként államvizsgázott, de 1963-tól már sebész gyakornok (az akkori 
rendszer szerint „külső/extern”, majd „bentlakó/intern”), 1967-ben 
országos versenyvizsgán alorvosi kinevezést szerez a vajdahunyadi 

(1942–)
ny. osztályvezető sebész főorvos

2015
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kórház sebészeti osztályára.
1970-ben szakvizsgázott Bukarestben általános sebészetből.
Dr. Bódi Andor sebész főorvos hívására 1971-ben jött vissza Székely-

udvarhelyre. Saját elmondása szerint örömmel jött egy jó hangulatú, jó 
eredményeket felmutató szakmai közösségbe.

Sebészorvosi tevékenységét az igényesen, pontosan elvégzett műtétek, 
gondos utánkövetés, a folyamatos képzés és a szakma újdonságai, fej-
lődése iránti figyelem jellemezte.

Végigjárta az orvosi karrierlétra fokait. 1991-ben főorvosi vizsga 
Kolozsvárott, majd 1998-ban Marosvásárhelyen, országos versenyvizsgán 
osztályvezető főorvosi kinevezést szerez, 2002-től orvosigazgató.

1976-tól 2005-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig 14 továbbképző 
tanfolyamon vett részt a szakterületek meghatározó hazai, majd 1989 
után magyarországi, illetve svájci intézményeiben. Továbbképezte magát: 
szakképesítést szerzett oszteo-artikuláris traumatológiában, a vastagbél- 
sebészetében, endokrin sebészetben, sebészeti májpatológiában, emlő-
sebészetben, minilaparotómiás és laparoszkópos sebészetben.

A szerzett tudást, az elsajátított új eljárásokat igyekezett mihamarabb 
az itthoni gyakorlatban is meghonosítani, a székelyudvarhelyi sebészet 
iránti bizalmat szaktudással erősíteni.

Ezen tevékenysége nyomán, sok témában élvonalba kerültek. 
Csak néhányat említenék meg a legfontosabbak közül: „1976-ban az 
országban alig volt ismert a pertrohanterikus törések Ender-féle, a góc 
megnyitása nélküli oszteoszintézise, melyet már végeztek, portativ 
röntgenernyő hiányában, de igen jó eredményekkel. Ugyancsak a 
traumatológiánál maradva, megemlíteném, hogy vasipari barátaimmal 
megvalósítottuk a svájci AO technikát a diafízis törésekre, elkészítvén     
mind az instrumentumokat, mind az implantumokat.”

1996-tól végezték a sebészeti osztályon, elsőként a Rozsos-féle 
mikrolaparotómiát, mint minimál invazív beavatkozást. 

„Továbbfejlesztettük az indikációs területet és eredményeinkről be-
számoltunk. 1996 volt az az év, amikor robbanásszerűen megjelent a 
laparoszkópia, mint a modern sebészet legfontosabb módszere. Az or-
szágban a 12-ik laparoszkópos torony a miénk volt, és 1996 februárjában 
elkezdtük a műtéteket. 

Volt szerencsém találkozni Amid professzorral Kanadából, aki 
a Lichtenstein Intézet sérvsebészeti osztályát vezette. Megtanultuk 
a feszülésmentes hasfalplasztika módszert hálóbeültetéssel, rögtön 

be is vezettük gyakorlatunkba, és ez a technika ma arany standard a 
sérvkezelésben.

Ugyanebben az időben jelentek meg az alloplasztikus anyagok 
felhasználásával végzett hasfali defektusok ellátásának módszerei. Elsők 
között kezdtük ezeket a műtéteket, és amikor beszámoltunk róluk, 
mindenkit meglepett a nagyszámú kazuisztikánk.”

A duodenális fekélyek kezelésében élenjárók voltak a vagotomiák 
bevezetésében. Ez ma már a modern gyógyszerek birtokában történe-
lem, de akkor igen komoly eredményekhez vezető valóság volt.

Negyven éves sebészi pályafutása során több, mint 26 ezer közepes 
és nagy műtétet végzett. Rendszeresen részt vett a hazai és anyaországi 
sebészeti kongresszusokon, szimpóziumokon, ahol beszámolóival, szak-
dolgozatokban ismertette a székelyudvarhelyi sebészet eredményeit. 
Dolgozatainak száma 46, ezek közül hét jelent meg nyomtatásban.

Számos szakmai és tudományos társaság tagja:
Román Sebész Társaság, melynek választmányi tagja is volt,   Magyar 

Sebész Társaság 
Román Bilio-pancreatikus Sebészet Társaság, Román Laparoszkópos 

Sebészet Társasága 
Moldovai Sebész Társaság, Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudo-

mányi Szakosztálya 
Magyar Egészségügyi Társaság
A lelkiismeretes és eredményes munka hírnevet, közmegbecsülést és 

több kitüntetést hozott: 
1974: a Vöröskereszt Munkaérdemrend bronz fokozata, 1975-ben 

ezüst fokozata
1979: Kiemelkedő az orvos-egészségügyi munkában (133 sz. rendelet) 
1999: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának Díszoklevele 
2006: Életműdíj, Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Orvos 

Kollégium javaslatára 
2006: A Prima Rádió a Székelyudvarhely Legprímább Orvosa címet 

adományozta.
2005 májusától nyugdíjas, de még 2008. január elsejéig a kórházban, 

a sebészéti osztályon és a járóbeteg-rendelőben dolgozik, majd végleg 
kilép a kórház kötelékéből.

A 2008–2010 közötti időszakot nagyrészt Magyarországon, Fonyó-
don épített házában, három gyermeke és öt unokája látogatásával, 
utazgatással töltötte, el-eljárt kongresszusokra bel- és külföldön egy-

Venczel László
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aránt. Ugyanebben a periódusban plasztikai- és szépségsebészeti 
tanfolyamokat végzett Budapesten. 

2010. január első munkanapjától újfent munkába állt. A Samed 
Polimed Center Kft. meghívására sebészi rendelést vállalt. Itt kisebb 
volumenű sebészi beavatkozásokat, bőrelváltozások korrekcióját végzi, 
ahogy írták róla ez alkalommal, „nemcsak gyógyítja, hanem szépíti is az 
udvarhelyieket”. Ugyanezen év márciusától a székelyudvarhelyi SZ.K.C. 
kézilabdaklub konzultáns orvosa lett.

Nagy ívű szakmai pályának lehettünk tanúi, amely azt is bizonyítja, 
hogy a sebész főorvos sokoldalú, önmaga és mások iránt szakmai 
igényességet mindig megkövetelő, eredményes és elhivatott orvos, aki – 
olykor nehézségek mellett is – a betegek gyógyítását tartotta elsőrendű 
feladatának.

Úgy érzem, hogy ma senki sem méltóbb Székelyudvarhelyen a Pápai 
Páriz Ferenc Alapítvány-életműdíját átvenni, mint dr. Venczel László, 
nyugalmazott sebész főorvos.

Isten éltessen, Laci! Maradj még sokáig közöttünk!

                    Dr. Lőrinczi Csaba

Székelyudvarhely, 2015. szeptember 1. Dr. FÜLÖP IBOLYA, PhD.

Fülöp Ibolya 1981-ben született, Gyergyószentmiklóson, Hargita 
megyében. Középiskoláit a Puskás Tivadar Iskolaközpont fizika–mate-
matika szakán végzi. 2000–2005 között a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karának hallgatója. Az azóta 
eltelt tíz év szakmai sikertörténet! Rögtön az egyetemi éveket követően, 
érdeklődési irányultsága a gyógyszerészeti tudományok keretében tar-
tozó kutatás, továbbtanulás felé fordul. 

Szakmai életében a 2006-os év különösen fontos: három, igencsak 
fontos vizsgát tesz: 

– gyakornoki vizsgát: a Gyógyszerészeti Kar dr. Kincses-Ajtay Mária 
professzor asszony által irányított toxikológia és biofarmakológia 
tanszékének gyakornoka lesz;

(1981–)
gyógyszerész-toxikológus, egyetemi adjunktus

2015
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– PhD-hallgatói felvételi vizsgát; a dr. Gyéresi Árpád által irányított 
doktori disszertációjának témája: Nem-szteroid gyulladáscsökkentők 
csoportjába tartozó anyagok és egyes segédanyagok interakcióinak 
tanulmányozása. Gyógyszerészdoktori címét 2011-ben nyeri el. 

–  rezidens felvételi vizsgát: 2012-ben sikeres klinikai szakgyógysze-
részi vizsgát tesz. 

Egyetemi pályafutása is töretlenül ível felfelé: 2009-től egyetemi 
tanársegéd, majd 2013-tól adjunktus a fent említett tanszéken. 

Fülöp Ibolya publikációs listájából kiderül, hogy már 2006-tól 
kezdődően jelennek meg közleményei az Orvostudományi Értesítőben, 
de egyetemi hallgatóként is már TDK-s előadó. 

Számos tudományos közleménye van hazai és külföldi szaklapokban, 
összesen 23, az impakt faktorral rendelkező folyóiratokban meg-
jelentetett közleményeinek száma tíz és nagyjából ennyi az impakt 
faktorainak értéke (van olyan közleménye, mely 3-as impakt fak-
torú). Megemlíteném azt is, hogy három szakkönyv társszerzője, 
valamint öt nyertes kutatási pályázattal is rendelkezik. ERASMUS- és 
CEEPUS-ösztöndíjjal több hónapig Szegeden, illetve Pozsonyban 
tanulmányutakon vesz részt. A Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen fiatal 
gyógyszerész versenyzőként, valamint az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály (EMEOGYSZ) évi 
tudományos ülésszakának rendszeres előadójaként szerepelt. 

Kiemelném, hogy oktatóként a hallgatók képzésében, szakköri 
munkájuk irányításában oroszlánrészt vállal. 

Közéleti munkától sem zárkózik el: az EME OGYSZ választmányi 
tagja 2012-től, a tudományos ülésszakok szervezőbizottságának tagja és 
2014-től megbízott szakosztályi titkár. 

Ő az a fiatal kollega, akinek segítségére mind a kollegák, mind a 
hallgatók bármikor számíthatnak. Nagy munkabírással rendelkező, igazi 
kutató-oktató. Ennél már csak a szerénysége nagyobb. Észrevétlen, de 
önzetlen segítségnyújtásával, okos és hasznos észrevételeivel a Gyógy-
szerészeti Kar magyar oktatóközösségének oszlopos tagja. 

Mindezekért, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány Kuratóriuma mellett 
én is messzemenően támogatom Fülöp Ibolya egyetemi adjunktus, 
gyógyszerészdoktor kitüntetését. 

Gratulálok a Pápai Páriz Ferenc-díjhoz! 
Prof. dr. Sipos Emese

Marosvásárhely, 2015. szeptember 2.                        

Prof. Dr. KUN IMRE ZOLTÁN, PhD

Kun Imre Zoltán professzor 1942. augusztus 15-én született 
Nagyváradon. Elemi iskoláit Zilahon és Nagyváradon végzi, 1960-ban 
érettségizik Nagyváradon. 

Ugyanebben az évben sikeresen felvételizik a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézetbe. 1966-ban végez évfo-
lyamelsőként az Általános Orvosi Karon. 1966–1968 között klinikai 
gyakornok, az akkori szóhasználatban „intern”. 

1968-ban versenyvizsgával bekerül a Gyógyszertani Katedrára, ahol 
sorra végigjárja az egyetemi ranglétra fokozatait az adjunktusi beosztásig 
(1978). 1977–1987 között a Fogorvosi Karon tartja a gyógyszertani előa-
dásokat. 

1977-ben doktorál Kolozsváron Cuparencu professzor irányítása 

(1942–)
farmakológus, endokrinológus főorvos

2016
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alatt. A dolgozat témája a gonadotropin- és prolaktin-szekréció ka-
techolaminergiás szabályozása. A kutatás eredményeit már akkor 
rangos külföldi szaklapokban közölte (Pharmacology – Svájc, Endo-
krinologie – Németország). Ettől az évtől a klinikai integráció kere-
tében endokrinológus alorvosként az Endokrinológiai Klinikán és a 
poliklinikai szakrendelésen is dolgozik. 1980-ban Bukarestben leteszi az 
endokrinológus szakvizsgát. 

1990-ben az endokrinológia diszciplínára kerül át adjunktusként, 
ugyanebben az évben lesz endokrinológus főorvos. 

1997-ben megjelenteti a Klinikai endokrinológia című egyetemi 
jegyzetét. 

1998-ban megkapja a docensi kinevezést. Ugyanebben az évben 
kinevezik az Endokrinológiai Klinika vezetőjének. 

2001-ben kapja meg a professzori kinevezést, és ilyen minőségben 
klinikavezetőként dolgozik egészen a 2011-ben bekövetkezett oktatói 
nyugdíjazásáig. Ezután még egy évet ugyanezen a klinikán dolgozik 
főorvosként a 2012-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig. 

Egész munkássága alatt nagy hangsúlyt fektetett a folyamatos to-
vábbképzésre és nemcsak szakmai vonalon. 1995-ben elvégezte a Gyula-
fehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola hittantanári szakát. 

1999-ben klinikai farmakológiai kompetenciát szerzett. Ez lehetővé 
tette számára, hogy számos, a hazai piacra bekerülő gyógyszer klinika-
farmakológiai vizsgálatát elvégezze, az Armedica és a G. Richter gyógy-
szergyárakkal együttműködve. 2006 óta diabetológus és nutricionista 
főorvosi minősítést is szerez. A folyamatos továbbképzését szolgálták 
azok a posztgraduális ösztöndíjak, tanulmányutak, valamint az a 
rengeteg tudományos kongresszus, konferencia, amelyeken részt vett. 

Tudományos munkásságát egész pályafutása során nagy igényességgel 
és szakmai precizitással végzi. 

Amint azt hangsúlyoztam, a gonadotropin- és prolaktin-szekréció 
katecholaminergiás szabályozásával kapcsolatos eredményei már a 70-
es években felkeltették a tudományos világ érdeklődését. 

Később figyelme a pajzsmirigy működésének tanulmányozása felé 
irányult. Tanulmányozta a pajzsmirigy-diszfunkciók és a benignus 
mastopathiák közötti kapcsolatot. Másik tevékenységi területe a con-
genitalis-hypothyreosis okainak vizsgálata, valamint a terhes nők 
pajzsmirigy működésének vizsgálata. Aktívan részt vett ezen betegségek 
szűrővizsgálati módszereinek kidolgozásában és aktív alkalmazásában, a 

jód profilaxis bevezetésében. Munkássága során figyelte a pajzsmirigyrák 
incidenciájának alakulását a csernobili katasztrófa tükrében. 

Megemlíthető még hozzájárulása egy új CYP 17 génmutáció fel-
fedezéséhez, mely a mellékvesekéregben 17a-hydroxylase/17,20-lyase 
enzim-hiányos állapotot okoz. A Gyógyszerészeti Karral együttműködve, 
2001–2004 között több bioequivalencia-vizsgálatot vezetett, majd 
öt tudományos szerződés keretében, a Sapientia Alapítványtól nyert 
ösztöndíjak lehetővé tették endokrinológiai kutatásaink elmélyítését, pl. 
a hypothyreosis előfordulásának és szövődményeinek tanulmányozását 
Maros megye területén. 

Eddig 28 kutatási projektet vezetett. Endokrin-farmakológiai, neuro-
endokrinológiai és thyreoidológiai vizsgálatainak eredményeit 542 
publikált vagy előadott dolgozatban tette közzé, melyekből 91 in extenso 
jelent meg itthon és külföldön, 

Három egyetemi jegyzet, négy tudományos könyv első szerzője, 
nyolc hazai vagy nemzetközi monográfiában vagy szakkönyvben írt fe-
jezeteket. 

Munkásságának elismeréseként több tudományos és társadalmi 
szervezet vezetőségi vagy rendes tagja: a Román Endokrinológiai 
Társaság, a Román Pszichoneuro-endokrinológiai Társaság, az Európai 
Endokrinológiai Társaság, a Nemzetközi Endokrinológiai Társaság, 
az Európai Neuroendokrinológiai Egyesület tagja, illetve az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület (EME), a Magyar Egészségügyi Társaság (MET), 
a Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ) tagja (utóbbinak elnöke). 
Hagyományosan jó kapcsolatokat épített ki a szakág magyarországi jeles 
képviselőivel, elsősorban a SOTE II. Számú Belgyógyászati Klinikájával. 

Több mint egy évtizede aktív tagja az Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetemet megalapító és fenntartó Sapientia Alapítvány kuratóriumá-
nak. 

Egész tudományos tevékenységét átszőtte a szakmai igényesség és 
elért eredményei alapján iskolapéldául szolgál arra, hogyan lehet nehéz 
körülmények között, sokszor árral szemben is minőségi tudományos 
munkát végezni. Ezt az igényességet követelte meg tanítványaitól is. 
Mindig a rendelkezésükre állt és igyekezett velük mindig minden 
tudását megosztani, tette ezt a nagyközönség felé is. Ezt bizonyítja az az 
élénk tudománynépszerűsítő tevékenység, amit a sajtóban, a rádióban, 
valamint különböző összejöveteleken kifejtett. 

Amint azt eddig is hangsúlyoztam, Kun Imre professzor úr egész 

Kun Imre Zoltán
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elétműve például szolgál arra, hogyan kell nehéz körülmények között 
is minőségi tudományos munkát végezni, folyamatosan szolgálva azt a 
közösséget, amelynek tagja, nemcsak orvosként, hanem emberként is, 
folyamatosan törekedve arra, hogy embertársainkon segítsünk. Ezek 
azok a nyomós érvek, amik miatt a professzor urat a Pápai Páriz Ferenc-
díjra jogosultnak tartom. 

                                          Prof. dr. Szabó Béla

Marosvásárhely, 2016. augusztus 18.

Dr. VERESS ALBERT, PhD

Dr. Veress Albert elmegyógyász főorvos 1948. július 21-én született 
Marosmagyarón. Elemi iskoláit Ratosnyán és szülőfalujában végzi, 
1962–1966 között a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum 
növendéke és végzőse. Orvostudományi ismereteit 1968 és 1974 között 
szerzi meg Marosvásárhelyen, az általános orvosi karon. Három évig 
körorvos Bodfaluban. Elmegyógyászati képzésben 1977 és 1980 között 
részesül Bukarestben, illetve Marosvásárhelyen.

1980 őszétől Csíkszeredában dolgozik szakorvosként, majd 1990-
től főorvosként. Megbízott osztályvezető 1987-től és tituláris 1994-től 
egészen 2012-ig. Mint nyugdíjas orvos jelenleg is tovább tevékenykedik. 
1998-ban doktorál. 

Alapító tagja és 1993-tól elnöke a Romániai Bálint Mihály Psziho-

(1948–)
ny. osztályvezető pszichiáter főorvos, szakíró, 

tudományszervező

2016
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szomatikus Társaságnak, főszerkesztője a Társaság Buletinul Asociatiei 
Balint című folyóiratának. 

1993-tól a Magyar Pszichiátriai Társaság Romániai Ágának alapítója 
és szervezője. 

1996-tól tagja a Pszichoszociális Rehabilitációs Világszövetség Ma-
gyar Ága vezetőségének. 

1998-ban alapító elnöke, később elnöke a CRY FOR HELP Alapít-
ványnak. 

1999-től pszichoterapeuta minősítést szerez Grandparent-módszer-
rel. 

2012-től a Pszichoszociális Rehabilitációs Világszövetség Román 
Ágának elnöke. 

Iskolájához hű maradva, 1985-től a csíkszeredai Bolyaisok Baráti 
Körének alapítója, később tagja. 

Ami a tudományos munkásságát illeti, fő kutatási területe a Hargita 
megyei öngyilkossági jelenség feltérképezése és értékelése. Eredményei 
bel- és külföldi szaklapokban, kiadványokban, valamint több hazai és 
nemzetközi kongresszus kötetében jelentek meg. 

128 előadást tart különböző rendezvényeken, ebből 48 nemzetközi 
konferenciákon és kongresszusokon, 78 tudományos közlemény, 18 kül-
földi lapban. Továbbá 65 nemzetközi, országos vagy helyi tudományos 
rendezvény szervezője. Hat könyv szerzője, illetve két könyv társszerzője. 

Munkájának elismeréseként részesült:
1996 – a Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság 

tiszteletbeli tagjává fogadja. 
2008 – a Magyar Pszichiátriai Társaság Elnöki Különdíja
2012 – Gálfy Béla-díj
2013 – Csíkszereda Város Pro Urbe díja
2015 – Oláh Gusztáv-életműdíj 
Mindezek után nem véletlenül esett a választás dr. Veress Albertre 

ez évben, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány rangos díjának odaítélésében. 

                                         Dr. Kraft Zsolt

Csíkszereda, 2016. szeptember 5. 

Dr. GÁLL ZSOLT, PhD

Gáll Zsolt 1987. április 5-én született Kézdivásárhelyen. Az elemi 
osztályokat Csernátonban járta ki, majd általános és középiskolai 
tanulmányait szülővárosában végezte a tekintélyes Nagy Mózes Elméleti 
Líceumban. 

2006-ban sikeres felvételi vizsgát tett, és a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karának hallgatója lett. 
Egyetemi évei során Gáll Zsolt kiváló tanulmányi eredményeket ért el, 
végig példát mutatott minden kollégájának szorgalomból és tehetségből. 
Harmadéves korától részt vett a gyógyszerészeti-farmakológiai szakkör 
tevékenységében. Ötödéves korában Az atípusos antipszichotikumok 
hatása az adipogenézisre címmel TDK-dolgozatot mutatott be, amellyel 
első díjat nyert. 

(1987–)
gyógyszerész, egyetemi adjunktus 

2016
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Diplomáját megszerezve rezidens gyógyszerész lett a klinikai gyógy-
szerészet szakterületén, majd a képzési időszak végén, 2015-ben sikeres 
szakgyógyszerészi vizsgát tett. 

Ezzel egy időben elkezdte doktori tanulmányait is. Tudományos 
tevékenysége a neuropszicho-farmakológia területére összpontosult, 
melyben kiemelt helyet kapott az epilepszia és a szkizofrénia kutatása. 
Gáll Zsolt sikeresen kapcsolta össze a Gyógyszerészeti Karon folytatott 
bioanalitikai kutatásait az Orvosi Karon végzett állatkísérletekkel. 
Eredményeit a 2015-ben, summa cum laude minősítéssel megvédett 
Az in vitro modellek hasznosíthatósága az epilepszia kutatásban és az új 
antiepileptikumok fejlesztésében című doktori disszertációjában foglalta 
össze. 

Doktoranduszként ideiglenes tanársegédi állást kapott a 
farmakológiai és klinikai gyógyszerészeti tanszéken, ahol az idén – sike-
res versenyvizsga révén –  adjunktusi fokozatra lépett elő. 

A komoly kutatómunkához szervezett keretet kell biztosítani. Zsolt 
több sikeres pályázat vezetője. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és 
Gyógyszerésztudományi Szakosztálya, valamint a Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kara által meghirdetett kutatási pályázat ré-
vén az endocannabinoid rendszer szerepét tanulmányozza az atípusos 
antipszichotikumok okozta testsúlygyarapodás kialakulásában. Az an-
tipszichotikus kezelések mellékhatásainak megértését célzó, korábbi 
munkásságának eredményei rávilágítanak arra, hogy az eddig ismert 
mechanizmusok mellett, ezek hátterében részben a vese körüli zsírszövet 
és a fiatal zsírsejtek változásai állnak. 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem belső 
pályázata segítségével a lacosamid lehetséges antiepileptogén hatását 
tanulmányozza. A lacosamid fokozza az agyi ingerületterjedéshez 
nélkülözhetetlen nátriumcsatornák lassú inaktivációját. A jelenleg 
használatos klinikai kezelési módok az epilepsziás betegek több mint 
felénél nem tudnak teljes rohammentességet elérni, és az epilepszia 
kialakulásában szereplő kórfolyamatok megértése még mindig nagyon 
hiányos. Gáll Zsolt multidiszciplináris kutatómunkája hozzájárul az 
epilepszia kialakulásának megértéséhez, továbbá a feszültségfüggő 
nátrium-ioncsatornák szerepét vizsgálva, új hatásmechanizmusú gyógy-
szeres kezelés kifejlesztését alapozhatja meg. 

Munkatársaival együtt modern módszerekkel, különböző kísérletes 
modelleken a szorongást és annak gyógyszeres befolyásolhatóságát is 

vizsgálják. 
Gyógyszerész végzettségének megfelelően, kollégáival együtt 

különböző gyógyszermolekulák koncentrációjának mérésére alkalmas 
meghatározási módszert fejlesztett ki, melyeket bioekvivalencia és 
farmakokinetikai vizsgálatokban alkalmaznak. 

A Gáll Zsolt tudományos munkásságának horderejét jelzi, hogy már 
nyolc nemzetközileg elismert, ISI-adatbázisban szereplő in extenso 
cikket közölt, melyek össz impakt faktora 14,95. Ezekből hármat olyan 
folyóiratokban, amelyek a világranglista első felében – az úgynevezett 
sárga zónában – vannak. Ezekért a publikációkért az Országos Felső-
oktatási Kutatási Tanács díját is elnyerte. Eredményeit több rangos 
konferencián is bemutatta. 

Gáll Zsolt jól ötvözi az aktív oktatói tevékenységet és a kutatómunkát. 
A tudományos szakkörben több egyetemi hallgató munkáját irányítja, 
hozzájárulva ezzel a következő kutató-generáció fejlődéséhez. Nyolc 
államvizsga dolgozatot vezetett, diákjai négy dolgozatot mutattak be 
tudományos diákköri konferencián, melyekből kettő díjat nyert. 

Tagjaként tartja számon az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Romániai 
Klinikai Farmakológusok Társasága, a Nemzeti Idegtudományi Társaság, 
és ezen keresztül nevét jegyzi az Európai Idegtudományi Társaságok 
Szövetsége. 

Gáll Zsolt megbízható személy, különös tisztelettel viszonyul 
embertársaihoz. Jó csapatszellemet tanúsít, szerény és fegyelmezett, 
mindig segítőkész kollégáival szemben, és megalkuvást nem ismerő tu-
dományos igényességgel dolgozik. Életpályája egyértelműen bizonyítja, 
hogy fiatal kora dacára rászolgált a legmagasabb erdélyi magyar orvos-
tudományi kitüntetésre. 

Dr. Szilágyi Tibor 

Marosvásárhely-Székelyudvarhely,                                  
2016. szeptember 10. 

GÁLL ZSOLT
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Doc. Dr. SZATMÁRI SZABOLCS, PhD

Szatmári Szabolcs 1960. október 30-án született a szilágysági 
Somlyóújlakon. Tanulmányait a köröstárkányi elemi iskolában kezdte 
el, majd a nagyváradi Ady-líceumban végezte, itt érettségizett 1979-
ben. 1980-tól a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
hallgatója, általános orvosi szakon, egyetemi tanulmányait 1986-
ban fejezte be. Az egyetemi tanulmányok befejezése után három évig 
gyakorló orvosként dolgozik, majd egy éven át a Békás melletti Tarkőn 
általános orvos.

A rendszerváltás utáni első alorvosi felvételi vizsgán, Bukarestben, a 
neurológiát választja, és rezidens orvosként dolgozik 1990–1994 között 
Marosvásárhelyen. 1994-ben szakvizsgázik, majd négy év után főorvosi 
vizsgát is tesz. Klinikai pályafutása kiteljesedik 2007-ben, ekkor nevezik 

(1960–)
ideggyógyász-főorvos 

2017

ki a Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórház 2. Számú Neurológiai Klinika 
vezetőjének.

A klinikai pályafutással párhuzamosan akadémiai vonalon is öles 
léptekkel halad előre életútja. 1994-ben tanársegéd lesz a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem neurológiai tanszékén, 2000-től 
adjunktus. PhD-tézisét 2003-ban védi meg, Az agyérbetegek mara-
dandó kognitív károsodásainak vizsgálata című munkájáért magna 
cum laude minősítést kap. 2008-ban újra előlép, és docensként már 
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem neurológiai 
tanszékének magyar nyelvű ideggyógyászati oktatásáért felelős személy. 
A 2011-ben megjelent új oktatási törvény kapcsán aktívan szerepet vál-
lalt a magyar oktatói közösség érdekének védelmében. Az egyetemi 
szenátus tagjaként is a kiegyensúlyozott racionalitás mindenkori kép-
viselője.

Akadémiai tevékenysége kapcsán több könyvet és egyetemi 
jegyzetet ír és szerkeszt és közben közel negyven teljes terjedelmű 
cikket közöl. Kutatási témái közé tartoznak, a teljesség igénye nélkül, az 
agyérbetegségek és azok ellátása, a kognitív károsodások gyakorisága, 
jelentősége és ellátása az agyérbetegségekben szenvedő betegeknél, 
valamint a kognitív hanyatlás, demencia, illetve e kórképek kezelése. 
Tudományos munkásságának értékét, minőségét jelzi az is, hogy számos 
klinikai tanulmány felkért vezetője volt, a rangos nemzetközi lap, a 
BioMed Central (BMC) Neurology agyérbetegségek témájú cikkeinek 
szerkesztője, illetve a bizonyítékokon alapuló egészségügyi ellátási 
források legmagasabb színvonalát képviselő nemzetközi Cochrane-
hálózat demencia és kognitív hanyatlás csoportjának tagja, valamint két 
Cochrane-tanulmány szerzője. Számos tudományos társaság tagja, mint 
például a Magyar és a Román Ideggyógyászati Társaság, a Magyar és a 
Román Stroke Társaság, illetve a Magyar Tudományos Akadémia külső 
köztestületi tagja.

Nemzetközileg is elismert tudományos tevékenysége mellett Szatmári 
Szabolcs mindig szakít időt az erdélyi tudomány ápolására, építésére 
is, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi 
Szakosztályának jegyzője, valamint az Orvostudományi Értesítő 
szerkesztőbizottsági tagja.

Még fiatal pályakezdő neurológus szakorvosként, egy tanulmányi 
ösztöndíj révén került a Debreceni Neurológiai Klinikával kapcsolatba, 
de ez az első látogatás egy olyan kitűnő összeköttetést teremtett, 
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mely húsz évvel ezelőtt kezdődött és a mai napig tart, és amely révén 
nemcsak a debreceni, de általában a magyarországi neurológusokkal 
is sikerült kiváló kapcsolatokat kialakítani. Ezt a magyarországi 
kapcsolatrendszert az évek során Szatmári Szabolcs számos általa 
szervezett erdélyi, valamint magyarországi rendezvény révén ápolta 
tovább és ma már nem csak szakmai hanem – ne szégyelljük kimondani 
–, baráti kapcsolatot is létesít az anyaországi és az erdélyi magyar 
neurológusok között. A kialakult kapcsolat lehetővé teszi nemcsak 
azt, hogy a neurológus rezidensek, tanulmányi ösztöndíjak révén, 
hetekig-hónapokig betekinthessenek a magyarországi egyetemi kli-
nikák neurológiai osztályának mindennapi életébe, hanem azt is, hogy 
az egyetemi hallgatók és a fiatal erdélyi neurológusok nemzedékei 
rendszeresen, nemzetközileg elismert magyarországi szaktekintélyek 
előadását hallgathassák Marosvásárhelyen, Erdélyben. Mindez hoz-
zájárult a magyar egyetemi hallgatók körében az ideggyógyászi 
szakma vonzerejének növeléséhez és ma már, az Erdélyben évente 
megszervezett Neurológus Továbbképző Konferencián a részt vevő 
erdélyi magyar neurológusok száma megközelíti az ötven főt. Szatmári 
Szabolcs nemzedékek és országok között átívelő, mintegy „hídépítő” 
tevékenységét a Magyar Neurológiai Társaság Tiszteletbeli Tag cím 
adományozásával honorálta 2016-ban.

A bemutatott számokon, adatokon túl azonban, akik ismerik 
személyesen is dr. Szatmári Szabolcsot, tudják, hogy hivatásként tekint 
szakmájára. De azt is tudják, hogy személyében a kitűnő szakember 
egy ösztönös, kiváló oktatószellemmel és határtalan empátiakészséggel 
ötvöződik. Azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy egyetemi hall-
gatóként, később rezidens orvosként majd az egyetemen kollégaként 
is első kézből tapasztalhattam meg azt, az emberek iránti tiszteletet és 
megbecsülést, a jó értelemben vett alázatosságot, szerénységet, amely dr. 
Szatmári Szabolcs lényének szerves része. A „meghallgatás” képessége, 
mint a tisztelet talán legerősebb kifejezése, jellemzi életét, munkásságát 
és ebben egyaránt részesülnek betegei, orvos-kollégái rangtól és kortól 
függetlenül, valamint egyetemi hallgatók nemzedékei.

Ezen emberi kvalitásai, az általa vezetett klinikán uralkodó, ok-
tatásnak-fejlődésnek gátat nem szabó, kitűnő hangulat is hozzájárul 
ahhoz, hogy egyre többen választják ezt a szép szakmát, az idegtu-
dományt és ma már nincs hiány magyar neurológus-rezidensből. És 
ennek eredményeképpen ma már Erdély nagyobb városai mellett a 

kisvárosokban is egyre több magyar neurológus dolgozik. Ők azok a 
nemzedékek, akik az évek során jórészt a dr. Szatmári Szabolcs vezette 
klinikán nevelődtek és magukkal viszik az oktató-klinika szellemét. És 
ők azok, akik révén az erdélyi magyarok anyanyelvükön mondhatják 
el panaszaikat, mert van, aki anyanyelvükön meg tudja hallgatni őket. 
Öröm látni, hogy ebben a teremben is több olyan neurológus generáció 
képviselője ül, aki tanulmányait dr. Szatmári Szabolcs vezetése alatt 
végezte. Azt hiszem, egy kicsit az én tisztem is, hogy a nevelt neurológus-
generációk nevében is megköszönjem ezt az áldozatos munkát! 

Tisztelt kollégák! Tisztelt dr. Szatmári Szabolcs! Fogadd szeretettel 
a Pápai Páriz Ferenc-díjat. Klinikai munkásságod, oktatás iránti 
elkötelezettséget, emberi kvalitásaid alapján többszörösen kiérdemel-
ted. 

             Dr. Orbán-Kis Károly PhD

Marosvásárhely, 2017. szeptember 6.

Szatmári Szabolcs
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Dr. VAJDA SÁNDOR, PhD

Dr. Vajda Sándor főorvos – csöndes, ám kiemelkedően fontos 
tevékenysége miatt – a partiumi szórványmagyarság egyik oszlopa. 
Az egyetemet ötven éve, 1967-ben fejezte be Kolozsváron, azóta 
Borosjenőben tevékenykedik fogorvosként. Diákévei alatt aktívan részt 
vett a diákkörök tudományos munkájában, több dolgozatot is bemu-
tatva.

Egyetemistaként a Korunk folyóiratban különböző orvostudományi 
cikkeket írt, többek között: A kozmobiológia és fiziológia kérdései, A 
neuron nem relé, Kolozsvári fiziológusok tevékenysége, Orvosi deontológia 
stb. Szakorvosi és főorvosi vizsgái kitűnő eredménnyel sikerültek. Több 
orvos továbbképző tanfolyamon vett részt Kolozsváron, Temesváron, 
Bukarestben stb. Disszertációját az arc- és szájsebészet témaköréből írta 

(1942–)
fogorvos-főorvos, szakíró

2017

és 1984-ben védte meg. A dolgozat címe: Prevenirea greșelilor în chirurgie 
buco-dentară în cabinetul de stomatologie (A hibalehetőségek megelőzése 
a szájsebészetben, a fogorvosi rendelőben). Tíz éven át az egészségügyi 
dolgozók szakszervezetének elnöke volt. Tevékenyen részt vett az 
orvostudományi üléseken, dolgozatokkal, referátumokkal. Több mint 
negyven szakdolgozatot mutatott be hazai és külföldi kongresszusokon, 
konferenciákon, cikkei jelentek meg az Orvostudományi Értesítőben, a 
Fogorvosi Szemlében, a Studii si Comunicari folyóiratokban. 

1968-tól az Arad megyei magyar napilap külmunkatársa, az orvosi 
tanácsokat írja. A Korunk folyóiratban, a Szövétnek, aradi kulturális 
szemlében, a Művelődés lapban több cikket és tanulmányt közölt orvosi 
témakörben. 

1987–1990 között a járóbeteg intézet igazgató főorvosa és a kórház 
helyettes igazgatója volt. Ebben a minőségében, nagy figyelmet fordított 
arra, hogy orvosi körzeti és szakrendelő a megfelelő orvosokkal és 
orvos asszisztensekkel, gyógyszerekkel és műszerekkel rendelkezzen. 
Javaslatára, a szakorvosok – felszerelve EKG-készülékkel, ambuláns 
laboratóriummal – felkeresték a körzeteket, megvizsgálták a krónikus 
betegeket, ha szükséges volt, beutalták azokat a kórházba.

Szakmai tevékenységét elismerték és megkapta „Az egészségügy 
kiváló dolgozója” és a „Munkaérem” kitüntetéseket. A Partiumi és 
Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Fényes Elek-díjjal, a Ki-
rályhágómelléki Református Egyházkerület Pro Partium Díjjal, az Aradi 
Szabadságszobor Egyesület emléklap és emlékplakettet, Magyarország 
Köztársasági Elnöke a szórványmagyarság megmaradása és kulturális 
életének gyarapítása, valamint a magyar gyerekek anyanyelvre való ok-
tatása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a 
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta számára. 

Tagja az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnek, (a borosjenői 
fiók szervezetének elnöke), a Keresztény Orvosok Szövetségének, az 
Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, a Magyar Egészségügyi Társaságnak, a 
Partiumi és Bánsági Emlékhely Társaságnak. Évtizedek óta foglalkozik 
helytörténelemmel, javasolta és anyagilag támogatta, hogy emléktáblákat 
állítsanak két vértanú tábornoknak, akik Borosjenőhöz kötődtek, va-
lamint dr. Balogh Ernő volt igazgató sebész főorvosnak-költőnek, 
Dioszeghy László festőművésznek, Perecsényi Nagy László írónak. 

Több nemzetközi konferencián, valamint az Egyházkerületben több 
előadást is tartott A kereszthalál orvosi szemmel, valamint a Gyógyítás 
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a Szentírásban témakörökből. Már 22 éve, hogy feleségével dr. Vajda 
Katalinnal együtt szervezik a Horváth Béla borosjenői származású 
színész-rendezőről elnevezett szavalóversenyt. A rendezvényen azok 
a gyerekek és fiatalok vesznek részt, akik önhibájukon kívül nem 
tanulhatnak anyanyelvükön, nem lévén magyar óvoda vagy iskola, és 
többnyire vegyes házasságból származnak, így magyarul egyik szülőtől, 
de főleg a nagyszülőktől tanultak meg. A szavalóversenyen, általában 80-
90 versenyző vesz részt, mindenki jutalomkönyvekben részesül, az első 
helyezetteknek anyaországi táborozást tudtak biztosítani. A rendezvény 
célja az anyanyelv, valamint a nemzeti identitástudat megtartása és 
megerősítése a gyermekek és fiatalok körében, különös tekintettel 
azokra, akik nem tanulhatnak anyanyelvükön. 

Tekintve szakmai, tudományos munkáját, valamint a partiumi 
szórványmagyarságért kifejtett tevékenységét, valóban megérdemli, a 
Pápai Páriz Ferenc-díjat. 

                            Dr. Földes Béla főorvos

Nagyvárad, 2017. augusztus 14.  

Dr. SZÁNTÓ ANNAMÁRIA PhD

Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy bemutassam Önöknek a Pápai 
Páriz Ferencz Alapítvány 2017-es fiatal oktatói és kutatói ösztöndíjra 
kiírt pályázat nyertesének, dr. Szántó Annamáriának a munkásságát. 

Dr. Szántó Annamária a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem, anatómia és fejlődéstani tanszékének egyetemi adjunktusa. 
Szántó Annamária 1986-ban született Marosvásárhelyen. A 14-es Számú 
Általános Iskola kiváló tanulója volt 1993 és 2001 között. Elmondása 
szerint már általános iskolában eldöntötte, hogy orvos szeretne lenni. A 
természettudományok iránti érdeklődése korán megmutatkozott, mivel 
középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Elméleti 
Líceum természettudományi osztályában végezte 2001 és 2005 között. 

(1986–)
anatómus egyetemi adjunktus,

nefrológus szakorvos

2017
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2005 júliusában sikeresen felvételizett a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem Általános Orvosi Karára. 

Személyesen, egyetemi hallgatóként ismertem meg 2007-ben, azon 
szakkörös diákok egyikeként, akik az anatómia tanszék molekuláris 
biológiai laboratóriumában tevékenykedtek. Kutatási tevékenységeit a 
megfelelően elsajátított, szakszerű tudására alapozta, rendkívül nagy 
pontossággal és odaadással végezte. 

Kutatási témáját kezdetben a vomeronazális szerv immunhisztokémiai 
markereinek a vizsgálata képezte, témavezetője dr. Dénes Lóránd. Később 
a krónikus myeloid leukémia molekuláris diagnosztikai és prognosztikai 
markereit tanulmányozta, témavezetői prof. dr. Pávai Zoltán és dr. 
Pap Zsuzsanna. Egyetemi hallgatóként két részképzős tanulmányúton 
is részt vett Budapesten: 2009-ben, molekuláris biológiai ismereteit 
megalapozva az 1. Számú Rákkutató és Patológia Intézetben és 2010-
ben a klinikai gyakorlati ismereteit bővítve a III. Számú Belgyógyászati 
Klinikán. 

Kutatási eredményeit az 2009-ben és 2011-ben Marosvásárhelyen 
megszervezett Tudományos Diákköri Konferencián mutatta be, 2011-
ben a M-BCR-ABL fúziós gén kimutatásának szerepe krónikus myeloid 
leukémiás betegek esetében című dolgozatával III. helyezést érve el. 

Tanulmányi és kutatói tevékenységén kívül, egyetemi hallgatóként 
a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség aktív tagjaként részt vesz a 
tudományos diákköri konferenciák és egyetemünk magyar diákjainak 
utánpótlását szolgáló próbafelvételik szervezésében. 

Egyetemi tanulmányait 2011-ben fejezte be, szakdolgozatának a címe 
M-BCR-ABL fúziós gén Real Time PCR segítségével történő követésének 
szerepe krónikus myeloid leukémiás betegek esetében tükrözi a molekuláris 
biológia és a belgyógyászati szakágban szerzett tudásának az ötvözését. 
Ezen témakör keretén belül tovább folytatta kutatói tevékenységét 
laboratóriumunkban 2011 és 2015 között, mint doktorandusz, téma-
vezetője prof. dr. Pávai Zoltán. 2012-től mint nefrológus rezidens orvos 
tevékenykedik a Maros Megyei Sürgősségi Kórházban, tekintve, hogy 
a 2011-ben lezajlott rezidensvizsgán az elsők között végzett. 2013-
tól az anatómiai tanszéken oktatói tevékenységet is folytat, kezdetben 
mint egyetemi asszisztens, majd 2016-tól mint egyetemi adjunktus. 
Az anatómia oktatásában nélkülözhetetlen segítséget nyújtott és nyújt 
továbbra is az Általános Orvosi Kar és a Gyógyszerészeti Kar esetében. 
2016–2017-es tanévtől kezdődően az Általános Nővérképzőn mint 

előadó is részt vesz az anatómia alapjainak az oktatásában. 
Időben egy kicsit visszatérve, 2015-ben fejezi be doktoranduszi 

tanulmányait. PhD-dolgozatát két ISI-s és két B+ kategóriájú szaklapban 
megjelent első szerzős cikkeire alapozva mutatja be a krónikus myeloid 
leukémia témakörben. Az így felhalmozott ismeretek és tapasztalatok 
összefoglalása eredményeképpen 2015-ben megjelenik a Krónikus 
myeloid leukémia. Modern diagnosztikai és követési módszerek című 
szakkönyve. 

Szintén 2015-ben fejezi be a nefrológus szakképzést és a sikeres 
szakvizsgát követően, mint nefrológus szakorvos kezdi meg a tevékeny-
ségét 2016-ban a Maros Megyei Sürgősségi Kórház nefrológiai részlegén. 

Kutatói tevékenységének eredményességét bizonyítja azon három ku-
tatási pályázat is, amelyekben pályázatvezető és munkatárs minőségben 
vett részt; valamint a számos megjelent in extenso (5 ISI és 9 B+) és 
rövid közlemény (21). Az oktatói tevékenységen kívül, mint tudományos 
szakkörvezető is tevékenykedik tanszékünkön, egyetemi hallgatók 
kutatói tevékenységét vezetve. A molekuláris biológiai laboratórium 
keretén belül is nélkülözhetetlen segítséget nyújt. 

Szántó Annamária, mint egyetemi hallgató, valamint oktató, kiváló 
tanulmányi és kutatói eredményekkel rendelkezik. Mint szakorvos, a 
Maros Megyei Sürgősségi Kórház orvoscsapatát erősíti. Mint munkatárs, 
jellemzésénél elmaradhatatlanok a következő jelzők: szakszerűség, 
pontosság, segítőkészség, kitartás, következetesség és példamutató 
magatartás. A további hosszú, sikeres együttműködés reményében, az 
anatómia tanszék magyar munkaközössége nevében gratulálunk az 
elért eredményekért, és nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen példaértékű 
oktatóval büszkélkedhet a csapatunk. 

                           Dr. Pap Zsuzsanna
egyetemi docens

Marosvásárhely, 2017. szeptember 7. 

Szántó Annamária
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Prof. Dr. BERECZKI DÁNIEL PhD, DSc

Bereczki Dániel egyetemi tanár, a MTA doktora, a Semmelweis Egye-
tem Neurológiai Klinikájának vezetője, Egerben született 1960-ban. 
1984-ben végezte el az egyetemet a Debreceni Egyetem Általános Orvosi 
Karán. 1988: szakvizsga neurológiából. Budapest; 1994: kandidátusi 
értekezés nyilvános vitája, Budapest, 1994: szakvizsga pszihiátriából, 
Budapest, 1999: habilitáció, DOTE, Debrecen; 2001: MTA doktora 
fokozat, Budapest; 2002: „az agyérbetegségek specialistája” (Magyar 
Stroke Társaság); 2007: országos statisztikai szakmai szakértő, KSH, 
Budapest; 2008: fellow, European Stroke Organisation; 2015: vaszkuláris 
neurológia licenc; 2015: neurosonologia licenc; 2017: szakvizsga klinikai 
farmakológiából.

Az egyetem elvégzése után 1985-től klinikai orvos a DOTE Ideg- és 

(1960–)
neurológus, különdíjas

2018

Elmegyógyászati Klinikán; 1988–92: tanársegéd ugyanott; 1989–92: 
vendégkutató, Department of Neurological Surgery, State University of 
New York at Stony Brook, USA; 1992–96: adjunktus, 1996–2001: docens 
a DOTE Ideg- és Elmegyógyászati Klinikán, 1997–98: vendégprofesszor, 
Tohoku Gakuin University, Sendai, Japán; 2001: egyetemi tanár, a 
DEOEC Neurológiai Klinikán; 2005: visiting professor, Department 
of Neurology, University of Maastricht; 2007: egyetemi tanár, 
klinikaigazgató, SE Neurológiai Klinika.

Egyéb feladatok: 1992: osztályvezető általános neurológiai és 
stroke osztályokon; 1992: DOTE Donorvizsgáló Bizottság tagja; 1992: 
cerebrovaszkuláris és fejfájás szakrendelések vezetése; 1994: DOTE 
Államvizsga Bizottság tagja; 1996: a Tempus Magyarországi Felügyelő 
Bizottság szakértője; 1996: DOTE klinikai informatikai összekötők 
testületének tagja; 1997–2000: a DOTE Külügyi Bizottság tagja; 1997: 
Bizonyítékon Alapuló Orvoslás munkacsoport alelnöke; 1999-2007: a 
DOTE Könyvtár Bizottság tagja; 2000–2004: a Debreceni Egyetem OEC 
Tudományos Bizottság tagja; 2004–2007: DEOEC ÁOK oktatási dékán-
helyettes, az ÁOK Kari Tanács tagja; 2004–2007: a Debreceni Egyetem 
ÁOK Oktatási Bizottság elnöke; 2004–2007: a Debreceni Egyetem ÁOK 
Kredit Bizottság elnöke; 2004–2007: a DEOEC Habilitációs Bizottság 
tagja; 2004: a Neurológiai Szakmai Kollégium tagja; 2007: a Semmelweis 
Egyetem ÁOK Kari Tanács tagja; 2008–2011: Egészségügyi Minisztérium 
Nemzeti Egészségügyi Tanács tagja; 2008–2013: a Semmelweis Egyetem 
Tudományos Bizottság tagja; 2008: a Semmelweis Egyetem Neurológiai 
Szakképzési Grémium elnöke; 2009: a Semmelweis Egyetem 
Szentágothai János Doktori Iskola vezetője; 2009–2012: Semmelweis 
Egyetem Idegsebészeti Tanszék, megbízott tanszékvezető; 2010–2013: 
a Semmelweis Egyetem Klinikai Bizottság tagja; 2010: a Semmelweis 
Egyetem Szakképzési Bizottság tagja; 2010: DEOEC Habilitációs 
Bizottság külső tagja; 2013: Semmelweis Egyetem ÁOK dékánhelyettes; 
2013–2016: Semmelweis Egyetem ÁOK Gazdasági Bizottság vezetője; 
2013: Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanács külső tagja; 
2015: a Semmelweis Egyetem Rektori Pályamunka Értékelő Bizottság 
tagja; 2015 júl. 1: – dec. 31: Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinika, megbízott klinikaigazgató; 2016: Egészségügyi 
Szakmai Kollégium Neurológiai Tagozatának tagozatvezetője; 2017: a 
Semmelweis Egyetem Szenátusának tagja.

Társasági és bizottsági tagság: Magyar Ideg- és Elmeorvosok 
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Társasága (1998 – vezetőségi tag, 2010 – alelnök), Magyar Stroke 
Társaság (1993 – alapító tag, 2004 – alelnök, 2010–2016 elnök), Magyar 
Neuroszonológiai Társaság, Magyar Statisztikai Társaság, Magyar 
Fejfájás Társaság, Cochrane Stroke Review Group, European Federation 
of Neurological Societies, Byelaws and Membership Committee (2004–
2011), European Cooperation Committee (2007– 2011), MTA Klinikai 
Idegtudományi Bizottság (2003–2011), MTA III. Doktori Bizottság 
(2005–2011), Cochrane Neurological Network, Advisory Board 
Member, 2005, European Stroke Organization (fellow, 2008), European 
Academy of Neurology, Scientific Panel on Neuroepidemiology 
(2015), European Academy of Neurology, Scientific Panel on Stroke 
(2015), Magyar Pszichofarmakológiai Társaság (vezetőségi tag, 2010), 
A Nemzeti Egészségügyi Tanács tagja (2008–2011), OTKA Klinikai 
Orvostudományok zsűritag (2009–2012), ETT Idegi Tevékenység 
Kísérletes és Klinikai Kutatása Bizottság tagja (2009–2013), MTA 
Bolyai Kuratórium szakértői kollégium tagja (2011–2014), Országos 
Gyógyszerterápiás Tanács tagja (2012), Egészségügyi Szakmai 
Kollégium Neurológiai Tagozat tagja (2012), tagozatvezető (2016), 
MTA V. Orvostudományok Osztálya, Klinikai Tudományos Bizottság 
tagja, nem akadémikus képviselő (2013), ETT Hagyományos Kínai 
Gyógyászat, bizottsági tagja (2015–2016), MTA Doktori Tanács (2017).

Szerkesztőbizottsági tagság: Ideggyógyászati Szemle, 1999; 
Agyérbetegségek, 2000; Cochrane Stroke Review Group (Edinburgh), 
2001; Stroke (American Heart Association), 2003; Metabolizmus, 2003; 
BMC Neurology, 2005–2015 (associate editor, 2008–2011; section 
editor, 2011–2015); Neuropsychopharmacologia Hungarica, 2008-
; Orvosképzés, 2008; Orvosi Hetilap, 2017; Háziorvos Továbbképző 
Szemle, 2018; Stroke Research and Treatment, 2009; Frontiers in 
Neurology – Stroke, review editor, 2010; World Journal of Neurology, 
2012.

Rendszeres vagy ad hoc bíráló 42 folyóiratnál: BMC, Brain, Cellular 
and Molecular Neurobiology, Cerebrovascular Diseases, Circulation, 
Clinical Drug Investigation, European Journal of Neurology, In-
ternational Journal of Stroke, Journal of Biomedical Science, Neuro-
epidemiology, Stroke, World Journal of Neurology.

Klinikai gyógyszervizsgálati tapasztalat: vizsgáló vagy vizsgálatve-
zető: Migraine, stroke, Surgical Trial in Intracerebral Hemorrhage 
(STICH), Episodic tension type headache, Stroke-preventió, ALS, 

Sclerosis multiplex, Epilepszia, Parkinson-kór, Vertigo.
Nemzeti koordinátor: The Third International Stroke Trial (IST-

3), Per os kezelés sclerosis multiplexben, Stroke-prevenció, Agyi 
állományvérzés (TICH-2), Stroke-rehabilitáció.

Elismerések: 1984: Weszprémi-érem, DOTE, Debrecen; 1995: 
Környey-díj az idegtudományok terén nyújtott teljesítményért, Pécs; 
1998: Széchenyi Professzori Ösztöndíj; 2002: az év oktatója (VI. 
évfolyam); 2003: a Debreceni Egyetem rektorának elismerő oklevele; 
2012: Sántha Kálmán-díj, Debrecen; 2017: Markhot Ferenc-emlékérem, 
Eger.

Kiemelt oktatási feladatok: Diplomamunka témavezetés, TDK-
pályamunka témavezetés, Diplomamunka/TDK-pályamunka bírálat, 
PhD témavezetés-közreműködés, aktív PhD-hallgatók, PhD opponensi 
tevékenység.
 Scientometriai adatok: Könyvszerkesztés: 2. könyvfejezetek 
száma: 28 

– Egyetemi jegyzetek/fejezetek: 9.   
– Teljes terjedelmű közlemények száma: 259                                                                                                                         

Teljes terjedelmű közlemények összesített impakt faktora: 534 
– H-index (MTMT): 31.  Idézhető konferencia összefoglalók: 327 
– Citációk száma (MTMT alapján): 2806 
Személyesen több mint húsz éve ismerem, 1996-ban, amikor 

alapítványi ösztöndíjjal három hónapot tölthettem a debreceni 
Neurológiai Klinikán, Bereczki professzort nevezték ki mentoromnak. 
Számomra félelmetesnek tűnt az ott látott munkatempó, ahogy reggeltől 
estig megállás nélkül végezték a dolgukat, de Bereczki professzor 
kitartásával és alaposságával mindenki előtt járt.

Zsúfolt programja ellenére, azután fontosnak tartotta évente eljönni 
előadást tartani Marosvásárhelyen az orvostanhallgatóknak, vagy 
családorvosoknak, szakorvosoknak különböző továbbképzőkön. Hét 
évvel ezelőtt pedig éppen itt, Székelyudvarhelyen, az Erdélyi Családorvosi 
Továbbképzőn tartott előadása után Pelok Benedek-György és Zima 
Zoltán szakorvosok közreműködésével megszületett az ötlet, hogy 
az erdélyi neurológusoknak is rendszeres továbbképzőt szervezzünk. 
Ezek a rendezvények azóta minden évben sikeresen, egyre nagyobb lét-
számmal, sorra kerülnek, és Bereczki professzor a tudományos műsorral 
és a magyarországi előadókkal kapcsolatos szervezési munkát végzi. 

Beszélnem kell még egy személyes élményemről: az utóbbi években 

Berecki Dániel
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több esetben is alkalmam volt igényes kutatóközpontban megírt, 
tudományos cikkeket véleményezni, kiegészíteni Bereczki professzor 
és jónéhány nemzetközi szaktekintély társaságában. Csodálatra méltó, 
ahogy Bereczki professzor olyan lényeges dolgokat észrevesz, amit 
egyébként a kb. húsz tapasztalt társszerző nem. Számomra nagyon 
tanulságos, amikor az egyértelmű és logikus dolgokra rávilágít, amelyek 
hiába voltak ott mindnyájunk szeme előtt, mi mégsem láttuk. 

Így már érthetőbb az a tény is, hogy Pápai Páriz Ferenc Pax corporisát 
már nagyon sokan tanulmányozták, bizonyára neurológusok is, de eddig 
senki nem vette észre, hogy arról a betegségről, amit Parkinson-kórnak 
hívunk, a magyar olvasó már jóval régebb, Parkinson előtt is tudomást 
szerezhetett.

Az erdélyi orvos közösség nevében köszönjük Bereczki professzornak 
az eddigi munkásságát, a velünk való törődését, további jó egészséget, 
munkabírást kívánunk neki a továbbiakban, és itt most hangsúlyozottan 
azt köszönjük meg, hogy munkájával Pápai Páriz Ferenc nemzetközi 
elismertségét nagy mértékben elősegítette. 

                             Dr. Szatmári Szabolcs

Marosvásárhely, 2018. szeptember 4. Prof. Dr. BENEDEK ISTVÁN, PhD

Diákja voltam Benedek István tanár úrnak, elmondhatom, hogy a 
betegvizsgálat gyakorlatának első elemeit tőle tanultam meg. Ezért igen 
nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Pápai Páriz Ferenc-életműdíj 
átadása alkalmából méltathatom tudományos, oktatói, gyógyítói és 
közéleti munkáját.

Benedek István tanár úr 1948-ban született, Székelyudvarhelyen. 
Édesapja dr. Benedek József hamarosan Kolozsváron, majd Maros-
vásárhelyen kapott állást, az orvosi egyetem bakteriológiai tanszékén, 
így középiskoláit már itt végezte. A tanár úr családja valóban orvos-
család: édesapja orvos, a négy testvérből hárman orvosok, valamint 
említésre érdemes, hogy tanár úr öt gyermeke közül kettő orvos, egy 
asszisztensnő, egy pedig egészségügyi menedzser. 

(1948–)
hematológus

2018
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Benedek István tanár úr a MOGYE-n szerzett orvosi diplomát 1973-
ban. Diákkorában élsportoló volt, hátúszóként országos és Balkán-
bajnokságokon vett részt. A korszak viszonyainak megfelelően, az 
egyetem elvégzése után körorvosként dolgozott, először Gyimesben, 
azután a Mezőségen, Uzdiszentpéteren. 

1979–1982 között szerzett hematológiai szakképesítést, majd 1984-ig 
a bukaresti Fundeni Kórház Hematológiai Klinikáján dolgozott. Ezután 
tért haza Marosvásárhelyre, és lett a II. Számú Belgyógyászati Klinika 
hematológiai részlegének vezetője, valamint egyetemi tanársegéd. 

A '80-as évek második fele, majd a rendszerváltás körüli időszak 
közismerten nem kedvezett a ranglétrán való előrehaladásnak, Benedek 
István tanár úr is hosszú éveken keresztül maradt tanársegéd. 1991-
ben tett hematológus főorvosi vizsgát. 1998-ban az addigi hematológiai 
részlegből kialakította a Marosvásárhelyi Hematológiai és Csontvelő-
transzplantációs Klinikát, melynek vezetője lett. A csontvelő-
transzplantációs intézet országos viszonylatban az első ilyen típusú in-
tézmény, és 2001 óta egy egész sor elsőséget szerzett magának: az első 
felnőttkori autológ csontvelő-transzplantáció (2001), az első csontvelő-
transzplantáció akut leukémiában (2003), az első imuno-mágneses 
őssejt-szelekció (2004), az első allogén őssejt-transzplantáció krónikus 
granulocitás leukémiában (2005) stb. 

Benedek István tanár urat 1999-ben adjunktussá, 2004-ben 
előadótanárrá, majd 2008-ban egyetemi tanárrá léptették elő, és a 
III. számú belgyógyászati tanszék vezetője lett. Jelenleg is ebben a 
munkakörben dolgozik. 

A tanár úr pályafutása kezdete óta élénk tudományos tevékenységet 
folytat. Curriculumában a szakirodalomban publikált 127 cikk, valamint 
számos kiadott előadás-kivonat szerepel. Doktori disszertációját 1998-
ban védte meg, A plasmocytomák klinikuma, diagnózisa és kezelése 
témában. Két önálló hematológiai szakkönyve jelent meg (román 
nyelven), valamint fejezeteket írt magyar nyelvű egyetemi tankönyvbe, 
orvosi kézikönyvbe, és saját egyetemi jegyzetet is kiadott.

Szakképzését folyamatosan mélyítette egész pályafutása alatt, ugyan-
csak curriculuma szerint 32 nemzetközi hematológiai továbbképzésen 
vett részt, elsősorban csontvelő-transzplantáció témakörében.

Emellett egész pályafutása során oktatott, egyetemi tevékenysége 
mellett orvosi továbbképző konferenciákon, többek között a Pápai 
Páriz Ferenc Alapítvány által szervezett, székelyudvarhelyi Családorvosi 

Továbbképző Konferenciákon is nagyszámú előadást tartott. Fő szer-
vezője volt hét nemzeti és nemzetközi konferenciának, elsősorban a 
csontvelő-átültetés, de az egész hematológia témakörében is.

A tanár úr tagja a Román Hematológiai és Transzfúziós 
Társaságnak, a Magyar Hematológiai és Transzfúziós Társaságnak, az 
Európai Hematológiai Társaságnak, az Európai Csontvelő-átültetési 
Társaságnak, a Romtransplant Orvosi Társaságnak, a Romániai Labo-
ratóriumi Társaságnak, és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és 
Gyógyszerésztudományi Szakosztályának. 

Gyakorló hematológusként betegek ezreinek a kezelését végezte 
pályafutása alatt, a székelyföldi tömbmagyarság hematológiai ellátásának 
központi alakja ma is 

Ezen aktív szakmai tevékenység mellett a közéleti szerepvállalás sem 
volt tőle idegen, a marosvásárhelyi városi tanácsban négy választási 
ciklusban is tanácsosi tisztséget töltött be.

És végül, de nem utolsó sorban: Benedek István tanár úr mindig, 
minden rendelkezésére álló eszközzel igyekezett támogatni a fiatal erdélyi 
magyar orvosok megmaradását – erdélyinek, magyarnak és orvosnak. 
Ezt a támogatást csendben, de hatékonyan nyújtotta, olyankor, amikor 
szükség volt rá.

A Pápai Páriz Ferenc-életműdíj elismerés mindezekért – negyvenöt 
év munkájáért, harcáért, áldozatáért. 

                   Dr. Pelok Benedek-György 

Székelyudvarhely, 2018. szeptember 6. 

Benedek István
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Dr. LÁSZLÓ ILONA, PhD

Nagy örömömre szolgál, hogy én számolhatok be önöknek László 
Ilona nyugalmazott főorvosnő szakmai sikerekben és emberi példamu-
tatásban gazdag életútjáról, amivel kiérdemelte, hogy ma e díjjal 
jutalmazzák. 

Fiatal rezidens orvosként öt évet dolgoztam a főorvosnő irányítása 
alatt, így napi szinten figyelhettem meg az olykor a férfi kollégákat is 
túlszárnyaló bátorságát és kitartását a medicina egy olyan ágában, ami 
nem csak szellemileg, de fizikailag is megterhelő lehet. Nehéz egy ember 
és főleg egy orvos egész pályájának, sikereinek aprólékos bemutatása, 
így a teljesség igénye nélkül csak a legfontosabbakat emelném ki. 

László Ilona a Székelyudvarhelyhez közeli Székelyszentkirályon 

(1946–)
ortopéd-traumatológus főorvos,
I. fokozatú tudományos oktató 

2018

született 1946. november 11-én.
Az elemi iskolát szülőfalujában, a középiskolát az akkori Dr. Petru 

Groza, ma Tamási Áron Gimnázimban végezte. Az orvosi diplomát 
Marosvásárhelyen szerezte meg 1972-ben, ezután körorvosként kezdett 
dolgozni először a Bákó megyei Dofteanán, majd Gyergyóalfaluban 
egészen 1977-ig. A rezidensképzést Bukarestben kezdte 1977-ben 
gyermeksebészet és ortopédia szakon, majd Marosvásárhelyen folytatta, 
ahol 1980-ban tett szakorvosi vizsgát. 

1980–1982-ben a csíkszeredai megyei kórházban, 1982–1984-ben 
a régeni városi kórházban, 1985–1989 között pedig a marosvásárhelyi 
Megyei Sürgősségi Kórház ortopédia és traumatológia osztályán dol-
gozott. 

1990-től gyermeksebész és ortopéd főorvos. Ugyanettől az évtől 
kezdett dolgozni a marosvásárhelyi II. Számú Ortopédia és  Traumatológia 
Klinikán egészen 2016-os nyugdíjazásáig. 1994-től az orvostudományok 
doktora. 1999-től a Román Tudományos Akadémia marosvásárhelyi 
fiókjánál 1. fokozatú tudományos kutató. 2001-ben megszerezte a 
második szakorvosi kinevezését ortopédia és traumatológia szakon. 

Jelenleg is aktív, magánpraxisban dolgozik a NovaVita Klinikán.
A gyógyítás mellett tanított is, karrierje során számos rezidens orvos 

képzését irányította, 2010–2016 között pedig a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetemen tartott gyermekortopédia és sebészeti 
előadásokat.

2013-ban jelent meg a Gyermeksebészeti útmutató című könyve.
Társszerzőként vett részt több egyetemi jegyzet összeállításában 

1992, 1994 és 2001-ben. Az országban 89, külföldön 37 tudományos 
dolgozatot közölt vagy mutatott be rangos nemzeti, illetve nemzetközi 
konferenciákon. Tizenegy diplomamunka elkészítését vezette. Figye-
lemreméltó a teljesítménye a tudományos kutatásban, jelentős szerepet 
vállalt az első nemzeti csontbank megszervezésében az Egészségügyi 
Minisztériummal és a Román Tudományos Akadémiával együttmű-
ködve, úttörő munkát végzett a csont- és csontszegmentum-átültetések 
klinikai alkalmazásában 1990 és 1997 között.

Tagja a Román Nemzeti Ortopéd és Traumatológus Társaságnak 
(SOROT), a Román Gyermek-ortopéd Társaságnak (SOROP), az 
International Society of Prosthetics and Orthotics társaságnak, az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) Orvos- és Gyógyszerésztudományi 
Szakosztályának, illetve alapító tagja és elnöke a 2017-ben alakult Erdé-
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lyi Magyar Ortopéd és Traumatológus Társaságnak (EMOTT). 
A főorvosnő a nyugdíjas években sem lankad, jelenleg is a Csont-

törések gyermekkorban című könyvén dolgozik, mely várhatóan még 
ebben az évben megjelenik két kötetben. 

Szakmai elhívatottságát és emberségét dicséri több ezer sikeresen 
kezelt betege, következetességét és segítőkészségét emlegetik volt kollé-
gái és tanítványai, színvonalas tudományos munkáját elismerik szakmán 
belüliek és laikusok egyaránt. Büszkék lehetünk, hogy a doktornő 
földink, aki méltósággal és kitartással szolgálta a közösséget, ahol élt. 
A székelyföldi kisfaluból kapott útravalót megőrizte, kamatoztatta, 
türelemmel és megértéssel próbálta átadni a megszerzett tudást fiata-
labb kollégáinak, köztük nekem is. Sikerekben és eredményekben gaz-
dag életút ez, melynek megérdemelt elismerése a ma átadandó élet-
műdíj. 

                       Dr. Vass Tifán Attila 

Székelyudvarhely, 2018. szeptember 4. 

Dr. SZÉKELY PÁL, PhD

Székely Pál 1979-ben született, Székelyudvarhelyen, Hargita megyé-
ben. Iskolai tanulmányait (1985) a székelyudvarhelyi Tompa László 
Általános Iskolában kezdte, ahonnan (1993) sikeresen felvételizett a 
Tamási Áron Gimnázium biológia–kémia szakára. Kedvenc tantárgyai a 
kémia és a biológia, amelyekkel, több alkalommal is sikeresen képviselte 
iskoláját tantárgyversenyeken.

Érdeklődési körének megfelelően, tanulmányait a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karán folytatja. A 
kémia mellett, a gyógyszer-technológia is felkeltette érdeklődését. 2002-
ben sikeresen államvizsgázik, szakdolgozatát gyógyszer-technológia 
témakörben írja.

A gyógyszerészeti tudományhoz való vonzódásnak köszönhetően, 

(1979–)
gyógyszerész

2018
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2003 februárjától gyakornok, majd 2006-tól tanársegéd a gyógyszeré-
szeti kémia tanszéken. 

Szakmai életében a 2004-es év különösen fontos: 
– PhD-hallgató lesz, a dr. Gyéresi Árpád által irányított doktori 

tézisének témája: A triciklikus antidepresszánsok foto-bomlási folya-
matainak és a bomlástermékek toxicitásának tanulmányozása. Gyógy-
szerész doktori címét 2011-ben nyeri el. 

– rezidens felvételi vizsgát nyer, 2007-ben sikeres ipari szakgyógy-
szerészi vizsgát tesz.

Szakmai tevékenységében meghatározó jellegű lesz a 2005-ben, 
a Petru Maior Egyetem Gazdaságtudományi Karán szerzett, üzleti 
menedzsment mesteri fokozat. Ezzel magyarázható, hogy 2008-tól 
már a MOGYE gyógyszerészeti menedzsment és marketing tanszék 
tanársegédje, majd 2012-től adjunktusa.

Gazdasági tanulmányai teszik lehetővé, hogy 2011-től saját vállal-
kozást alapít Székelyudvarhely környékén. 2014-ig párhuzamosan oktat 
és vezeti vállalkozását.

Szülőföldjére hazaköltözve, a Hargita megyei gyakorló gyógyszerészek 
felismerik Székely Pálban azt a szakembert, aki nemcsak elméleti, de 
szakmai tudásával és nem utolsó sorban emberi kvalitásaival képviselni 
tudja őket, ezért 2016-ban a Gyógyszerész Kollégiumi Kamara alelnökének 
választják. Székely Pál ezt a tisztséget a rá jellemző magas szakmai igé-
nyességgel, komolysággal és pontossággal végzi. Fő célkitűzésének 
tartja, volt egyetemi oktatóként, a gyakorló gyógyszerészek szakmai 
fejlődését, továbbképzését. Ennek ékes bizonyítéka az immár harmadik 
éve megszervezett Hargita Megyei Gyógyszerész Napok. 

Székely Pál, több mint tizenöt éves gyógyszerészi tevékenységét a 
következőkkel lehet jellemezni: az első tíz évben tovább képezi magát, 
PhD-, majd mesteri fokozat, szakgyógyszerész. Ekkor jelennek meg 
publikációi: három szakkönyv, négy egyetemi jegyzet társszerzője, számos 
tudományos közlemény hazai és külföldi szaklapokban és nem utolsó 
sorban két nyertes kutatási pályázattal is rendelkezik. Ezután következik 
az elmúlt öt év, amelyre már inkább a gyógyszerészi menedzsment, a 
vállalkozó gyógyszerészi tevékenység a jellemző. Sikeresen vezeti a 
Székelyudvarhely környéki gyógyszertári vállalkozásait.

Végül néhány személyes megjegyzés: Székely Pált hallgató kora óta 
ismerem, szakkörös hallgatóm volt, szakdolgozatát már én irányítottam. 
Az élet úgy hozta, hogy néhány évig ugyanazon a tanszéken kollégák 

is voltunk, de nemcsak kollégák, közeli barátok is lettünk. Segítségére 
mindig lehetett számítani, nemcsak az egyetemi kollégák számára, 
hanem itthon, a gyakorló gyógyszerészek számára is egy példát mutató, 
becsületes kolléga.

Mindezekért, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány kuratóriuma mellett 
én is messzemenően támogatom Székely Pál gyógyszerészdoktor kitün-
tetését. Gratulálok a Pápai Páriz Ferenc-díjhoz! 

                         Prof. dr. Sipos Emese

Marosvásárhely, 2018. szeptember 6. 

Székely Pál
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Prof. Dr. BRASSAI ZOLTÁN, PhD

Brassai Zoltán (Marosvásárhely, 1935. március 27.) egyetemi tanár, 
akadémikus, orvosszakíró. Középiskoláit szülővárosában,  a Református 
Kollégiumban (Bolyai Líceum) végezte, majd a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógszerészeti Egyetemen szerzett orvosi diplomát. Belgyógyászati 
szakképesítését 1964-ben, Bukarestben nyerte el. 1966-ban a MOGYE 
II. Számú Belgyógyászati Klinikáján egyetemi tanársegédi vizsgát tett, 
majd egyetemi adjunktus- később egyetemi előadótanárként dolgoztott 
az I., majd a II. Számú Belgyógyászati Klinikán. 1996 óta egyetemi 
tanár és nyugalmazásáig a II. Számú Belgyógyászat Klinika vezetője. 
1979-től az orvostudományok doktora. 1973–1974 között a párizsi 
Broussais belgyógyászati klinikákon kardiovaszkuláris patológiában 

(1935–)
belgyógyász, szakíró
az MTA külső tagja

2019

szakosodik P. Maurice (Broussais Kardiológiai Osztály) és E. Housset 
(Broussais Angiológiai Osztály) vezetésével. Jelenben a Marosvásárhelyi 
Orvostudományi Egyetem nyugalmazott emeritus professzora, az 
orvostudományok doktora. 1998 óta a Magyar Tudományos Akadémia 
külső tagja. Nős, felesége Daróczi Erzsébet, három gyermek, Attila, 
Zoltán, valamint Erzsébet apja és kilenc unoka boldog nagyapja.

A tudományos tevékenysége elsősorban a belgyógyászatot, azon 
belül főleg az érrendszeri megbetegedéseket érinti: a Buerger-kór 
etiopatológiája, a periferiás vérkeringés nem invazív és invazív vizsgálata, 
a végtagok obliteratív verőérbetegségeiben alkalmazott hemoreológiai 
kezelés hatékonysága, angiológiai softwarek, diagnosztikus és terápiás 
algoritmusok, valamint a kovásznai szénsavas mofettáknak és gőzlőknek 
a periferiás mikrocirkulációra kifejtett hatása. Kutatási eredményei, 
amelyek a keringési tartalék (blood flow reserve) feltárására, iletve az 
idült obliteratív artariopátiák haemorheologiai kezelésére vonatkoznak, 
nemzetközi érdeklődést keltettek. A kovásznai szénsavas mofettáknak 
és gőzlőknek a periferiás hajszálérkeringésre kifejtett hatását 
világviszonylatban is elsőként tisztázta. Számos konferencián, hazai 
és nemzetközi kongresszuson vett részt, melyeket felsorolni is hosszú 
lenne.

 Nyomtatásban megjelent külföldi és hazai tudományos 
dolgozatainak száma a 350-et is meghaladja. Ugyanakkor szerzője vagy 
társszerzője 15 könyvnek, illetve monográfiának. Az általa szerkesztett 
Kardiológia és angiológia című Springer Kiadó gondozta könyv (1999) 
talán a legismertebb. A Vízi E. Szilveszter által szerkesztett Humán 
Farmakológia (2002), amelyben a Periferiás érbetegségek kezelése című 
fejezetet írta, európai nívódíjban részesült.

 Mint doktorátusvezető az elmult húsz évben több mint húsz 
magyar doktoráns, köztük külföldiek nagydoktori értekezését vezette.

 Tevékenyen részt vett az erdélyi magyar orvosértelmiség 
nevelésében, tovébbképzésében és külföldi ösztöndíjak biztosításában: 
Bp. KOKI,  1998–2007 között kb. száz erdélyi ösztöndíj, Oxfordban 
több mint egy tucat ösztöndíj, ezenkívül washingtoni és bostoni 
stipendiumok. Megalapította a marosvásárhelyi angiológiai iskolát, 
országos szinten is  egyedit alkotva ezáltal.

Tagja a Francia Angiológiai Társaságnak (1977), az amerikai 
központú (Boston) WHMA-nak (1992), a Román Angiológiai és  
Érsebészet  Társaságnak (1994), a Magyar Egészségügyi Társaság 
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Vezetőségének (1992), az Európai Angiológiai Társaságnak (1997, ez 
utóbbi vezetőségében képviselte az országot), az International Union 
of Angiologynak (2001), a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja 
(1998), illetve a New York Academy of Science tagja (2001). Alapító tagja 
az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, szerkesztőbizottsági tag a Journal of 
Angiology (1999) és az Acta Angiologica (2000) című folyóiratnál.

Kitüntetések: Man of Achievement (Cambridge, 1997), Román 
Köztársasági Érdemrend I. fokozat (2000), Genersich Antal-díj (2005), 
Lencsés György-emlékérem (2006), a Magyar Köztársaság Tiszti Ke-
resztje (2009), Mikó Imre-emlékérem (2010), Bocskai István-díj (2010).

2002-től az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizott-
ságának tagja. 2003–2009 között a Sapientia Kutatási Programok Intéze-
tének (Kolozsvár) vezetője.

2006–2010: az Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár) országos 
alelnöke.

2008-tól a Magyar Hipertónia  Társaság díszelnöke.
1996 és 2000 között a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem Általános Orvosi Karának a prodékáni tisztét töltötte be. 
Brassai Zoltán professzor egy igen gazdag és gyümölcsöző színfoltja 

az erdélyi magyar tudományos életnek, méltó a neki odaítélt Pápai Páriz 
Ferenc-díjhoz.

Tanítványa:
Puskás Attila

Marosvásárhely, 2019

Dr. KRAFT ZSOLT BÉLA

 Kraft Zsolt Béla Marosvásárhelyen született 1951. július 14-én. 
1957-ben családja Csíkszeredába költözik, iskolai tanulmányait így 
itt végzi. 1970-ben érettségizik az akkori Matematika–Fizika Líceum 
diakjáként. Édesapja nyomdokaiba lépve az orvosi pályát választja 
és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen folytatja 
tanulmányait. 1976-ban teszi le az orvosi esküt.                                                                                                                               
 Figyelme az ortopédia fele terelődik, 1975 novemberétől három 
évet „intern”-ként dolgozik a Marosvásárhelyi Ortopédiai Klinikán olyan 
neves tanárok mellett, mint Száva és Ciugudeanu profeszor. 1978 nyarán 
sikeresen versenyvizsgázik a Csíkszeredai Megyei Kórház ortopéd-
traumatológus állására. A szakképzést Bukaresetben, a Brâncovenesc 

(1951–)                                                                                                                                               
ny. osztályvezető

ortopéd-traumatológus főorvos

2019A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány Díjazottai
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Klinikán, és ezt követően a Marosvásárhelyi Ortopédiai Klinikán végzi, 
majd 1981-től, a sikeres szakvizsgát követően a Csíkszeredai Megyei 
Kórházban folytatja orvosi tevékenységét. 1990-ben sikeresen leteszi a  
főorvosi vizsgát.
 Nagy munkabírása, következetessége és pontossága segítette, 
hogy az orvosi ellátás szintjét mindig a lehető legmagassabbra helyezve, 
az alkalmazott műtéti technikákkal is mindig lépést tartva a szakma 
állandóan megújuló előírásaival, hogy szolgálja a betegeket hosszú 
évtizedeken keresztül. Mindig fontosnak tartotta a tanulást, szakmai 
képzésekre járt bukaresti, budapesti, kaposvári és bécsi klinikákra.
 Élete egyik nagy álma volt egy különálló ortopédiai-trauma-
tológiai osztály megalapítása. Erre 2002-ben nyílik lehetőség, mikor 
papíron megalakul a sebészeti osztály keretén belül az ortopédia 
osztály három kórteremel, de még további három év kemény munkája 
kell, hogy a különálló osztály valóban létrejöjjön a kórház földszintjén 
harminc ággyal, tizenegy kórteremben és járóbeteg-rendelővel. Nem 
sajnálva energiát és  felhasználva személyes kapcsolatait is, nagyon 
sok anyagi támogatást sikerült szereznie (akkori pénzben több mint 4 
millió lej) az osztály berendezéséhez és felszereléséhez. A tervezéstől 
kezdve a kivitelezésig követte és felügyelte a munkálatokat és igyekezett 
a betegek és az ott dolgozók számára is barátságos, kellemes környezet 
kialakítására. 2006-ban mindannyiunk örömére elindul a különálló 
ortopédia osztály, amit nyugdíjba vonulásáig osztályvezetőként irányít.
 Az elmúlt negyven év alatt számtalan előadást tartott különböző 
rendezvényeken, tudományos dolgozatokkal szerepelt megyei és 
országos fórumokon (Román Ortopédia Társaság, EME, Hargita 
Megyei Orvosnapok, Kovászna Megyei Orvosnapok stb.). A bemutatott 
előadások és dolgozatok száma meghaladja az ötvenet.
 A Hargita Megyei Orvosi Kamara életébe is elévülhetetlenűl 
beírta nevét, ugyanis az orvosi kamara 1996-os megalakulásától kezdve, 
három mandátumon keresztül alelnökként és gazdasági irányítóként 
tevékenykedett. Ez idő alatt történt a székhelyvásárlás és annak 
berendezése, tizenkét orvosbált szervezett sikeresen és tíz alkalommal 
aktívan részt vett a Hargita Megyei Orvosnapok szervezésében is.
 Számos kitüntetés birtokosa: a Hargita Megyei Vöröskereszt 
munkájában kifejtett tevékenységéért nyolc alkalommal volt kitüntetve 
1983 és 1989 között, 1988-ban megkapta a medic emerit címet, 1995-
ben a Magyar Ortopédia Társaság emlékérmet adományoz neki, 1996-

ban a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház, 
elismerő oklevéllel és éremmel tünteti ki, 2012-ben a „Hargita Megyei 
Vöröskereszt Az emberiség ereje” díjban részesíti.
 Elmondása szerint, ha még egyszer újrakezdhetné, talán 
idegenvezetőként működne. Én biztos vagyok benne, hogy idegen-
vezetőként is sok turistát megörvendeztetne szórakoztató, jól doku-
mentált tárlatvezetéseivel, mégis úgy gondolom, hogy nem választott 
rosszul, mikor az orvosi pálya mellett döntött. Sokat köszönhet neki a 
sok tízezer beteg, akin segített, mi kollégák, akik vele dolgozhattunk és 
tanulhattunk tőle, és hiszem, hogy ez az életpálya ő maga számára is 
sok-sok elégtételt nyújtott.
 Gratulálunk ezen elismerés alkalmából!

                                   Dr. Gaál László

Csíkszereda, 2019. július 24. 

Kraft Zsolt Béla



179

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Bevezetés  .......................................................................................................5
Csőgör Lajos .................................................................................................10
Módy Jenő ....................................................................................................12
Csidey József ................................................................................................15
Horváth Endre .............................................................................................18
Obál Ferenc ..................................................................................................21
Feszt György .................................................................................................24
Péter Mihály Heinrich ................................................................................26
Bocskay István .............................................................................................29
Sándor István ...............................................................................................32
Balla Árpád ...................................................................................................35
Bedő Károly ..................................................................................................38
Gyergyai Ferenc Pál .....................................................................................41
Rácz Gábor ...................................................................................................44
Földes Béla ....................................................................................................47
Szilágyi Tibor ...............................................................................................50
Gyéresi Árpád ..............................................................................................54
Ferencz László ..............................................................................................58
Pongrácz Antal Sándor ...............................................................................62
Sipos Emese ..................................................................................................65
Borsa István ..................................................................................................69
Pap Zoltán ....................................................................................................72
Albert István .................................................................................................76
Nagy Előd Ernő ...........................................................................................79
Péter Horváth Mária ...................................................................................82
Jung János .....................................................................................................85
Bauer Béla .....................................................................................................88
Gergely István ..............................................................................................92
Egyed-Zsigmond Imre ................................................................................95
Szabó Béla .....................................................................................................98
Mezei Tibor László ....................................................................................101
Széplaki Attila ............................................................................................104
Zágoni Elemér ............................................................................................107
Orbán-Kis Károly ......................................................................................110
Kikeli Pál István .........................................................................................113
Matekovits György ....................................................................................117
Bajkó Zoltán ...............................................................................................120
Dienes Sándor ............................................................................................122



180

A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány Díjazottai

Kelemen Hajnal .........................................................................................125
Nagy Örs .....................................................................................................129
Venczel László ............................................................................................133
Fülöp Ibolya ...............................................................................................137
Kun Imre Zoltán ........................................................................................139
Veress Albert ..............................................................................................143
Gáll Zsolt ....................................................................................................145
Szatmári Szabolcs ......................................................................................148
Vajda Sándor ..............................................................................................152
Szántó Annamária .....................................................................................155
Bereczki Dániel ..........................................................................................158
Benedek István ...........................................................................................163
László Ilona ................................................................................................166
Székely Pál ..................................................................................................169
Brassai Zoltán .............................................................................................172
Kraft Zsolt Béla ..........................................................................................175



ISBN: 978-606-8775-45-6


