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November 10-én ülést tartott az Egyetemi Tanács. 

Meghallgatta és elfogadta dr. Perjési József mb. gazdasági főigazgató tájékoztatását az Egyetem 
gazdasági helyzetéről. Módosította ,,a hallgatók részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetett 
díjakról és térítésekről szóló szabályzatot", dr. Papp Gyula rektorhelyettes előterjesztésében 
módosította a PhD-szabályzatot, továbbá a PhD-hallgatók hallgatói jogviszonyát. Tájékoztatást 
fogadott el az Egyetemi Tanács a devizatérítéses képzés óra- és vizsgadíjainak módosításáról a Rektor 
előterjesztésében. Ezután az Egyetemi Tanács bejelentéseket tárgyalt meg. 

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa november 3-án megtartott üléséről 

Jegyzőkönyv (részletek) 

.Jelen vannak: 
prof. dr. Mészáros Tamás orvoskari dékán 
prof. dr. Bodosi Mihály dékánhelyettes 
prof. dr. Varga Tibor dékánhelyettes 
dr. Balogh Ádám tanszékvez. egy. tan. 
dr. Benedek György tanszékvez. egy. tan. 
dr. Boros Mihály tanszékvez. egy. tan. 
dr. Dux László tanszékvez. egy. tan. 
dr. Fazekas András egyetemi tanár 
dr. Fischer János egyetemi tanár 
dr. Hantos Zoltán tanszékvez. egy. tan. 
dr. Kolozsvári Lajos tanszékvez. egy. tan. 
dr. Pávics László tanszékvez. egy. tan. 
dr. Varga Gyula egyetemi tanár 
dr. Barabás Katalin egyetemi docens 

dr. Kemény Lajos egyetemi docens 
dr. Kocsis S. Gábor egyetemi docens 
dr. Rudas László egyetemi docens 
dr. Szabó Gyula egyetemi docens 
Bársony Jenöné főnővér 
Németh Jolán titkárnő 
Hankovszky Péter oh. 
Kemény Annamária oh. 
Kovács S. Krisztián oh. 
Nagy Edvárd oh. 
Rosta Balázs foh. 
Simonka Zsolt Kari HÖK elnök 
Solymosi Ágnes oh. 
Sohár Gellért oh. 

Szavazati jogú tagok 

dr. Telegdy Gyula okt.rektorh. 
dr. Czigner Jenő TT elnöke 
dr. Nárai György Szegedi kórház főigazgató 

dr. Tekulics Péter Gyermekkórház ig. 
dr. Szemere György egy. tanár, prodékán 
dr. Lednitzky András hivatalvezető 

Tanácskozási jogú tagok 

Távolmaradását kimentette: dr. Dobozy Attila rektor, dr. Janka Zoltán, dr. Simonka János Aurél, 
dr. Penke Botond, dr. Mari Albert tanszékvezető egyetemi tanárok, dr. Nagy Erzsébet, dr. Molnár 
József egyetemi tanárok, dr. Katona Márta egyetemi docens, dr. Ábrahám György egyetemi adjunktus, 
Apostolos Kanbayiannis angol tagozatos orvostanhallgató. 
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A jegyzőkönyvet vezeti dr. Lednitzky András hivatalvezető.

A Dékán bejelenti, hogy a napirendnek megfelelően vezeti az ülést, tájékoztatja a testületet, hogy' 
dr. Mikó Tivadar professzor huzamosabb távolléte miatt, póttagként lett behíva a Kari Tanácsba 
Kocsisáé dr. Nagy Erzsébet egyetemi tanár.

1. Javaslat egyetemi adjunktusi kinevezésre
A Dékán bejelenti, hogy 13 javaslat érkezett egyetemi adjunktusi kinevezésre. ABC sorrendben 

vitára bocsájtja ez előterjesztéseket.
A vita után a Dékán titkos szavazást rendel el.

dr. Szabó Gyula ismerteti a szavazás eredményét:
Név Intézet/Klinika Igen Nem Tartózkodás
dr. Bata Zsuzsanna Bőrgy. KI. 26 0 0
dr. Greksa Ferenc Ortopédiai KI. 23 "■> 0
dr. Kaszaki József Kísérletes Seb.KI. 26 0 0
dr. Kóbor Jenő Gyermek KI. 20 5 1
dr. Lelkes Zoltán Élettani Int. 20 6 0 •
dr. Marofka Fei íc Sebészeti KI. 24 1 1
dr. Márton János Sebészeti KI. 26 0 0
dr. Mécs László Ortopédia KI. 22 4 0
dr. Pór István Anatómiai Int. 21 5 0
dr. Rácz Katalin Gyermek KI. 21 4 1
dr. Tálosi László II.sz.Belgy. KI. 26 0 0
dr. Tápai Katalin Vértranszfúziós Áll. 20 6 0
dr. Varga Albert II.sz.Belgy. KI. 26 0 0

A Kari Tanács határozata:
A Kar Tanácsa túlnyomó szótöbbséggel javasolja a Kar dékánjának dr. Bata Zsuzsanna, dr. Greksa 

Ferenc, dr. Kaszaki József, dr. Kóbor Jenő, dr. Lelkes Zoltán, dr. Marofka Ferenc, dr. Márton László, 
dr. Mécs László, dr. Pór István, dr. Rácz Katalin, dr. Tálosi László, dr. Tápai Katalin, dr. Varga Albert 
egyetemi adjunktusi kinevezését 1999. január 1-től.

_A Dékán bejelenti, hogy a kinevezések adminisztratív előkészítéséről intézkedik a Humánpolitikai 
Osztály felé.

2. Javaslat óradíjak, vizsgadíjak, gyakorlati díjak módosítására
A Dékán bejelenti, hogy a Kar vezetése figyelemmel a társegyetemek díjtételeire, gazdasági 

helyzetünkre, az Általános Orvostudományi Kar keretére javasolja 1998/99. tanévtől a díjtételek 
emelését. Ennek megfelelően:

Óra- és vizsgadíj Összeg

Elméleti óra 
Szeminárium, gyak.óra 
Vizsgadíj
Csaiádorvosi gyak. 
Kórházi, mentős gy'ak.

1500,— Ft 
1000,— Ft 
200,— Ft 
2500,— Ft/fő/hét 
1800,— Ft/fő/hét

A vállalkozó orvosoknál, ahol az érintett fizeti a TB-t, plusz 20% kerül kifizetésre. Óra- és 
vizsgadíjaknál az Egyetem fizeti a TB-t.

dr. Dux László egyetemi tanár érdeklődik, minek tudható be a DOTE-hoz viszonyított különbség.
dr. Mészáros Tamás dékán egyértelműen a pénzügyi lehetőségeket jelzi indokként, de felhívja a 

figyelmet, hogy igazi különbség csupán a családorvosoknál tapasztalható.
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dr. Lednitzky András hivatalvezető megjegyzi, hogy a DOTE-n százalékos emelés történhetett, s 
ennek tudható be a különbség.

A Kari Tanács határozata:

A Kar Tanácsa egyhangú szavazással elfogadja az 1998/99. tanévtől bevezetésre ajánlott 
díjtételeket.

A Dékán intézkedést jelent be, hogy az 1998/99. tanévtől a határozatnak megfelelően történjenek a 
díjfizetések. #

3. Az 1997/98. tanév II. félévi tanulmányi statisztikájának elemzése

dr. Vargha Tibor dékánhelyettes az írásbeli táblázat kiegészítéseként felhívja a figyelmet a magyar 
évfolyam vonatkozásában az 1. évfolyamon az orvosi kémia, az orvosi biológia szigorlati átlagok 
alacsony szintjére, orvosi biológiából a magas bukásarányra, II. évfolyamon anatómia, szövet- és 
fejlődéstanból a korábbi trendnek megfelelő alacsony szigorlati átlagra, a magas sikertelen 
vizsgaszámra, amely élettanból sem emelkedett az elmúlt évhez képest. Egyes klinikai tárgyakból a 
4.5-et meghaladó átlagokra, a fogorvoshallgatók első két évfolyamán mutatkozó igen gyenge 
szigorlati eredményekre biofizikából, orvosi kémiából, élettanból, az angol tagozatos hallgatók I. 
évben orvosi kémiából, biofizikából, orvosi biológiából, II. éven anatómiából, élettanból mutatkozó 
gyenge szigorlati eredményére, orvosi kémiából, biofizikából tapasztalható magas bukásszámra.

dr. Lednitzky András hivatalvezető aggasztónak tartja a magyar évfolyamok csökkenő létszámát, 
mert egyes hallgatók az eredményes vizsgák után átjelentkeznek a SOTE-ra, illetve az angol 
évfolyamon félévismétlésre a DOTE-ra, POTE-ra.

dr. Dux László professzor túlzottnak tartja a vizsgahalasztások számát. Furcsállja, hogy éveken 
keresztül kritizálták az Anatómiai Intézet professzorát a túl magas követelmény támasztásért és a 
sikertelen vizsgák számáért, most miért nem rehabilitálják, ha mások is így értékelnek?

A Dékán is érdeklődik, minek tudják be a hallgatók a gyenge vizsgateljesítményeket, megjegyzi, 
hogy legalább 2 évnek kell eltelnie, hogy értékelhető legyen és elemezhető, összehasonlítható a 
korábbi és jelenlegi oktatás, számonkérés.

Kemény Annamária orvostanhallgató rövidnek találja az 5 hetes vizsgaidőszakot, különösen I— 
II— III. éven. Az írásbeli vizsgák is befolyásolják a teljesítményt, orvosi biológiából pl. írásbelit 
mindenkinek kell írnia, szóbelire nem kötelező menni, de ez esetben hiába maximális a dolgozat 
eredménye, az ötös is csak hármast kap.

Simonka Zsolt szól arról, hogy a hallgatók értékelik a munkát és elemzik a vizsgáztatást. Kevesli 
az 5 hetet és úgy érzi, hogy a sikertelen anatómiavizsga után túlontúl felborul a hallgatók 
vizsgarendje. Néha gondot okoz a vizsganapok száma, az egy napon fogadottak mennyisége.

prof. dr. Szemere György dékáni tapasztalatait említi. A hallgató túlontúl vizsgacentrikus és 
mindenki a sikertelent próbálja helyrehozni, évközbeni készülés nélkül nehezen tudja átfogóan 
elsajátítani az anyagot.

A Dékán szükségesnek tartja a hallgatói létszám megőrzését, mert az elvándorlás következtében az 
oktató- és segédszemélyzet létszáma kerül veszélybe.

A Kar Tanácsa egyhangú szavazással tudomásul veszi a tanulmányi statisztikát.

4. Javaslat V. éves vizsgaidőszak-módosításra, új alternatív kollégium indítására

A Dékán javasolja az V. éves hallgatók utóvizsga-időszakának pontosítását, hogy a szigorlóévet 
eredményesen tudják megkezdeni és pontosan teljesíthessék. Az Egyetemi Tanrend úgy módosulna, 
hogy az V. évfolyam év végi vizsgaidőszakát közvetlenül követné az utóvizsga-időszak július első 2 
hetében. Ezen megoldással a VI. évfolyam hallgatóinak nem tolódik ki famulusi gyakorlata, 
kevesebben csúsznak ki a pótállamvizsga időre.
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A Kari Tanács határozata:
A K.T a javaslatot egyhangúlag elfogadja, az ÁOK V. évfolyam új utóvizsgaidőpontja az 1998/99 

tanév II. félévében 1999. július 9. tart.
dr. Hantos Zoltán tanszékveztő egyetemi tanár javalatot tesz a Biostatisztika az orvosi 

gyakorlatban IV. és V. éves orvostanhallgatóknak tartott alternatív kollégium 2 féléves formában 
történő felvétele lehetővétételére (melléklet). A kurzust a Gyógyszertudományi Karon is 2 
szemeszterben hallgatják a hallgatók. Az I. félév tulajdonképpen valamely statisztikai szoftver 
használatára korlátozódik, míg a II. félév epidemiológiai módszerekkel foglalkozna. Az alternatív 
kollégium kiterjesztése lényeges óraszámváltozást nem eredményez, tudniillik aki a 2 féléves turnust 
veszi fel. számára kiváltódik egy második kötelező alternáció. A PhD hallgatók számára is kötelező a 
kurzus. Az angol tagozaton 1 féléves marad.

A Kari Tanács határozata:

A KT egyhangú szavazással jóváhagyta az 1999/2000. tanévtől a „Biostatisztika az orvosi 
gyakorlatban” c. alternatív kollégium 2 féléves kiterjesztését az előterjesztett tematika alapján.

5. Javaslat orvoskari intézetek névváltoztatására 

A Kari Tanác^ határozata:
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással támogatja, hogy a Fül-Orr-Gégeklinika 1999. július 1-től 

Fül-Orr-Gégegyógyászati és Fej-Nyaksebészeti Klinika elnevezést használja.
A Dékán bejelenti, hogy dr. Pávics László professzor előterjesztést tett a Központi 

Izotópdiagnosztikai Laboratórium névváltoztatására Izotópdiagnosztikai és Terápiás Klinikára. 
Indoklásában hangsúlyozza betegellátó terápiás tevékenységét és azt, hogy a POTE és DOTE is nevet 
változtatott klinikára ill. tanszékre.

— dr. Pávics László professzor szól a pajzsmirigy karciómás betegek ellátásáról, korábban 
Bukarestben, majd az Országos Onkológiai Intézet, a gyulai terápiás kezeléséről, a helyi megoldási 
elképzelésről, miszerint terápiás osztályt akarnának létrehozni, hangsúlyozza, ha az anyagi hátteret 
biztosítani tudják a jelen kubatúrával lesz mód fekvőbeteg részleg kialakítására.

— dr. Szemere György prodékán magát a klinika elnevezést kifogásolja, hiszen az angolszász 
rendszerben, nyelvben a klinika járóbetegrendelést jelent, az elterjedt a department elnevezés, kérdés, 
hogy Európában megtartható-e.

— dr. Mészáros Tamás dékán a mi gyakorlatunkban a klinika elnevezést a gyógyító osztályoknál 
alkalmazzuk. Az Etikai Bizottság mát foglalkozott az elnevezés kérdéssel intézet-klinika kategóriában 
gondolkodva. Javasolja, hogy intézet elnevezéssel terjesszük az egyetemi testületek elé, klinikát ott 
alkalmazzuk, ahol fekvőbetegei látás is történik.

— dr. Pávics László professzor annak fenntartásával, hogy a Radiológiai Klinikán sincs 
fekvőbeteg osztály, tudomásul veszi az intézeti elnevezésre módosítását javaslatának.

A Kari Tanács határozata:
A Kar Tanácsa kezdeményezi az Egyetem vezetése felé a Központi Izotópdiagnosztikai 

Laboratórium névváltoztatását Izotópdiagnosztikai és Terápiás Intézetre.

6. Bejelentések
A Dékán jelzi, hogy dr. Ringler András docens és dr. Szabad János írásos tájékoztatóban 

számolt be az Egyetem október 18-án megrendezett VIII. Nyílt Nap eredményeiről. A közreműködők 
munkáját elismerés illeti.



SZOTE NAPLÓ
IX. évfolyam 11-12. szám
______________________ 5

A Kari Tanács határozata:
A KT köszönetét fejezi ki a Nyílt Nap megrendezésében közreműködő szervezeti egységnek 

munkájukért, reményét fejezi ki, hogy a részletes tájékoztatás további jobb felkészültségű hallgatót 
vonz Egyetemünkre az 1999. évi felvételi vizsgák során.

A Dékán bejelenti, hogy kiadásra került a kari bizottságok pontosított névsora, figyelemmel az 
1998. évi hallgatói önkormányzati választásokra. A módosítás azonban csak a hallgatókat érintette, az 
oktatói változások a következő Kari Tanácsülésre lesznek előterjesztve.

dr. Lednitzky András hivatalvezető bejelenti, hogy a MEDICINA Könyvkiadó Rt. 
rendelkezésünkre bocsátotta az 1999. évi tankönyvpályázat során a társegyetemekkel közösen 
pályázandó új graduális és szakképzéshez szükséges szakirodalmi előkészített kötetek listáját, kérve a 
használatról nyilatkozatunkat.

A KT a bejelentéseket tudomásul vette.

Hí sk H6

Az Általános Orvostudományi Kar állandó bizottságai
, 1998/99-es tanév

Oktatási és Kreditbizottság

prof.dr. Benedek György 
prof.dr. Fazekas András 
prof. dr. Mihály András 
prof. dr. Fischer János 
dr. Kocsis S. Gábor 
dr. Pál Attila 
dr. Engelhardt József 
dr. Ábrahám György 
Simonka Zsolt oh 
Rosta Balázs foh.

' Hallgatói Fegyelmi Bizottság

Elnök: prof.dr. Resch Béla
Társelnök: prof. dr. Bálint Gábor 
Tagok: dr. Szendrényi Júlia

Kovács S. Krisztián oh 
Rosta Balázs foh

Diplomahonositási Bizottság

Elnök: prof.dr. Varga Tibor
Társelnök: prof. dr. Bodosi Mihály 
Tagok: prof.dr. Fazekas András

prof.dr. Túri Sándor 
dr. Barabás Katalin 

, dr, Szabó Gyula 
dr, Szöllősi János 

;dr. Wittmann Tibor

Tanulmányi Bizottság

Elnök: prof.dr. Varga Tibor
Társelnök: prof.dr. Benedek György 

dr. Mari Albert
Tagok: prof.dr. Nagymajtényi László

dr. Varga Gyula 
dr. Szabó Gyula 
Solymosi Ágnes oh 
Sohár Gellért oh 
Ballók Tímea foh.

Tandíj- és Ösztöndíj Bizottság

Elnök: dr. Katona Márta
Társelnök: dr. Nagy Katalin

Kovács s. Krisztián oh 
Tagok: Nagy Eduárd oh

Rosta Balázs foh.
I—IV. évfolyam érdekvédelmi 

. felelősei

Oktató Kórházi Akkreditációs Bizottság

Elnök: prof.dr. Bodosi Mihály
Társelnök: prof.dr. Mari Albert 
Tagok: prof.dr. Balogh Ádám

prof.dr. Janka Zoltán . 
prof.dr. Kolozsvári Lajos 
prof.dr. Lonovics János 
prof.dr. Resch Béla 
prof.dr. Simonka János Aurél 
ír. Nárai György 
Ír. Tekulics Péter 
dr. Gaál István 
Simonka Zsolt oh

Elnök:
Társelnök:
Tagok:
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Oktató Kórházi Akkreditációs Bizottság 
(folytatás)

Gyula Kórház képviselője 
Kecskeméti Kórház képviselője 
Szolnoki Kórház képviselője

Szakképzési Bizottság

Elnök: prof.dr. Forgács Iván
Titkár: prof.dr. Pávics László
Tagok: prof.dr. Balogh Adám

prof.dr. Czigner Jenő 
prof.dr. Dux László 
prof.dr. Füzesi Kristóf 
prof.dr. Hajnal Ferenc 
prof.dr. Nagy Erzsébet 
prof.dr. Kosa Ferenc 
dr. Gorzó István 
dr. Kemény Lajos 
dr. Csornai Márta 
Belgyógyász képviselő 
Szülész-nőgyógyász kép.

Minőségbiztosítási Feladatokat Ellátó Kari Bizottság

Elnök: prof.dr. Varga Tibor
Tagok: prof.dr. Füzesi Kristóf

prof.dr. Kovács Adám 
prof.dr. Herczeg János 
dr. Pető Éva 
dr. Ferdinándy Péter 
dr. Demeter Éva 
Fekete Zoltán oh

Fősz Albizottság

Elnök: prof. dr. Kovács Adám
Tagok: prof.dr. Hammer Helga

dr. Kocsis S. Gábor

Angol-Magyar Orvosi Szakfordítóképző Szak Albizottsága

Elnök: dr. Demeter Éva
Tagok: dr. Keresztes Csilla

dr. Kálmán János

Stratégiai és Gazdasági Bizottság

Elnök: prof.dr. Mészáros Tamás
Titkár: prof.dr. Hantos Zoltán
Tagok: prof.dr. Bálint Gábor

prof.dr. Thurzó László 
dr. Pető Éva 
dr. Tóth Gábor 
dr. Dobos Éva

4: ♦ ’k

A SZOTE Doktori és Habilitációs Bizottsága 1998. október 22-i ülésén a következőknek ítélte oda a 
PhD fokozatokat.

dr. Nyári Tibor tud.munkatárs
Bagaméry Krisztina
dr. Véghné dr. Szénási Zsuzsanna

Orvosi Informatikai I.
Szülészeti és Nőgyógyászati KI. 
Közp. KI. Mikrobiológiai Láb.
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PhD. hallgatói jogviszony 6 hónapos meghosszabbításában részesülnek 1998. 10.01-től

Név Program és vezetője Témavezető

dr. Farkas András A keringési rendszer... 
dr. Papp Gyula akadémikus, 
tanszékvezető egyetemi tanár

dr. Leprán István

Iost Norbert A keringési rendszer... 
dr. Papp Gyula akadémikus, 
tanszékvezető egyetemi tanár

dr. Varró András

Kele Zoltán Bioaktív vegyületek kémiája 
dr. Bernáth Gábor egy. tanár

dr. Penke Botond

dr. Kovács Attila Immunológia
dr. Dobozy Attila akadémikus, 
tanszékvezető egyetemi tanár

dr. Peti i Ildikó

dr. Kozma Petra Az idegrendszer...
dr. Jancsó Gábor egy. tanár

dr. Benedek György

Szakonyi Gerda Biokémia, biofizika
dr. Dux László tanszékvezető
egyetemi tanár

dr. Dux László

Tímár Zoltán Bioaktív vegyületek kémiája 
dr. Bernáth Gábor egy. tanár

dr. Penke Botond

Walid Khaled 
Ahmed Khalil

A neuroendokrin rendszer... 
dr. Telegdy Gyula akadémikus, 
tanszékvezető egyetemi tanár

dr. Gáspár László

dr. Wolfárd Antal A keringési rendszer... dr. Boros Mihály
dr. Papp Gyula akadémikus, 
tanszékvezető egyetemi tanár

;fc íf: sjc sjc íjc

SZOTE Közalkalmazotti Tanács
Az 1998. november hó 25-én megtartott Közalkalmazotti Tanács választás a törvényes 

előírásoknak megfelelően zavartalanul, és rendben bonyolódott le.
A választásra jogosultak közül a tegnapi napon munkában lévő választópolgárok közül 64,93% 

járult a választási urnákhoz és adta le szavazatát a Közalkalmazotti Tanács 23 képviselőjelöltje közül 
a következő 13-2 jelölt nyerte el a Közalkalmazotti Tanács képviselői megbízatását a választás során 
kapott szavazatok nagyságrendi sorrendje alapján.

A törvényes előírásoknak megfelelően a SZOTE létszámának arányában 13 fő rendes KT 
képviselőt és 2 póttagot kell választani.

Az előbbieknek megfelelően a szavazatok arányának sorrendjében rendes tagok:

dr. Praefort László
Köfalviné dr. Ormándi Katalin
dr. Bartyik Katalin
dr. Borbényi Zita
dr. Dibó György
dr. Prágai Béla
dr. Orvos Hajnalka
dr. Elek Péter

dr. Falkayné dr. Szendrényi Júlia 
dr. Wellinger Károly 
dr. Hajnal Papp Rozália 
dr. Kajtár Györgyné 
dr. Sziklai dr. Deák Judit 

Póttagok:
IfJ. dr. Kása Péter 
dr. Stájer Anette

dr. Zoltán Örs Tamás 
a Választási Bizottság elnöke
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* SZOTE HÍREK * SZOTE HÍREK * SZOTE HÍREK *
— prof. dr. Thurzó László SZB-titkár tájékoztatja Egyetemünk dolgozóit, hogy 1998. november 

12-én megtartott Bizalmi Testületi ülésén a szakszervezeti tagság egyhangúlag 100.000 Ft-ot 
szavazott meg az árvízkárosultak támogatására. Ebből 50.000 Ft-ot a kárpátaljai magyarok, 50.000 
Ft-ot a magyar területen károsultak részére.

•5
— dr.Borbély László, az orvostudomány kandidátusa tart az orvostudomány területén habilitációs 

előadást.
A tantermi előadás címe: „Daganatműtét utáni rekonstrukció a fej-nyak tájékon” valamint 

„Surgical and prosthetic rehabi 1 itation of scgmental mandibular defects”. A tantermi előadások helye 
és ideje: 1998. december 8, 8 órakor angol ea., és 11 órakor magyar ea., a SZOTE Fogászati és 
Szájsebészeti Klinika tanterme.

A tudományos előadás címe: „Allkapocspótlás mikrosebészeti módszerrel”.
A tudományos előadás helye és címe: 1998. december 8, 9,30 órakor, a SZOTE Fogászati és 

Szájsebészeti Klinika tanterme.
*  *  *

— dr. Bőlim Ádám, az orvostudomány kandidátusa tart az orvostudomány területén habilitációs 
előadást.

A tantermi előadás címe: „Bradyarrhythmiák kezelése” valamint „Treatment of bradyrrhythmies”. 
A tantermi előadások helye és ideje: 1998. december 8, 10 órakor magyar ea., és 12 órakor angol ea., 
a SZOTE II. sz. Belgyógyászati Klinika tanterme

A tudományos előadás címe: „Diagnosztikai lehetőségek a pacemaker kezelés szövődményeinek 
kimutatására”.

A tudományos előadás helye és címe: 1998. december 8, 15 órakor, a SZOTE II. sz. 
Belgyógyászati Klinika tanterme.

•í >5
— dr. Deák Judit, az orvostudomány kandidátusa megtartotta habilitációs előadásait:
Tantermi előadásának címe: „Clilamvdia, Rickettsia. Mycoplasma” valamint „Rickettsiák. 

Chlamydiák, Mycoplasmák”
Tudományos előadásának címe: „Molekuláris genetikai módszerek alkalmazása a mikrobiológiai 

diagnosztikában” volt.
*

— dr. Kotsis Lajos, az orvostudomány kandidátusa megtartotta habilitációs előadásait:
Magyar és angol nyelvű előadásainak címe: „Palliatív lehetőségek az onkológiailag inoperabilis 

nyelőcső daganatok sebészi kezelésében”, valamint „Injuries of the esophagus, acute mediastinitis and 
its surgical therapy”.

A tudományos előadás címe: „Századvégi nyelőcsősebészeti kihívások” volt.
*  *

— dr. Pataricza János, az orvostudomány kandidátusa megtartotta habilitációs előadásait.
Magyar és angol nyelvű tantermi előadásainak címe „Antithromboticumok”, valamint

„Antithrombotic Drugs” volt.
A tudományos előadás címe: „Endotéliumtól Függő és attól független érrelaxáció. A nitrogén 

monoxid mérése” volt.
*  *i<

— dr. Sonkodi István, az orvostudomány kandidátusa megtartotta habilitációs előadásait:
Magyar és angol nyelvű előadásainak címe:„Szájüregi vírusos betegségek” valamint „Órai

precancerous lesions”
A tudományos előadás címe: „Cryosebészet az orofacialis régióban” volt.

>5
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— dr. Streitmann Károly, az orvostudomány kandidátusa tart az orvostudomány területén 
habilitációs előadást.

A tantermi előadás címe: „Újszülött nephrológia” valamint „Urinary tract infection in childhood”. 
A tantermi előadások helye és ideje: 1998. december 16, 10 órakor magyar ea., és 11 órakor angol ea., 
a SZOTE Gyermekgyógyászati Klinika tanterme. .

A tudományos előadás címe: „Herpesvirus infectiók és a vese”.
A tudományos előadás helye és címe: 1998. december 16, 12 órakor, a SZOTE

Gyermekgyógyászati Klinika tantenne.
í  í  í

— dr.Szepesi János, az orvostudomány kandidátusa tart az orvostudomány területén habilitációs
előadást. .

A tantermi előadás címe: „Nőgyógyászati laparoscopia javallatai és ellenjavallatai” valamint „The 
modern management of molar pregnancy and GTT”. A tantermi előadások helye és ideje: 1998. 
december 10, 10 órakor magyar ea., és 9 órakor angol ea., a SZOTE Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika tanterme.

A tudományos előadás címe: „A molaterhesség genetikai vonatkozásai”.
A tudományos előadás helye és címe: 1998. december 16, 10 órakor, a SZOTE Szülészeti és 

Nőgyógyászati Klinika tanterme.
£< *5< *  .

— dr. Varró András, az orvostudomány doktora megtartotta habilitációs előadásait. Magyar és 
angol nyelvű tantermi előadásainak címe: „Antiaritmiás gyógyszerek” valamint „Antiarrhytmic 
Drugs” volt.

>í< >~i >í<
— A II. World Congress on Anaerobic Bacteria and Infections 1998. október 3—6. között került 

megrendezésre Nizzában, dr. Nagy Erzsébet egyetemi tanár meghívott előadóként, a laboratórium 
munkatársai két további poszterrel szerepeltek ezen a rendezvényen.

^  íi í
— A Nemzetközi Nephrológiai Történeti Társaság (International Association fór the History of 

Nephrology) 1998. október 4—7. között tartotta Kongresszusát Paduában, ahol dr. Sonkodi Sándor 
egyetemi tanár „Hypostenuria Sándor Korányi’s concept of Renal Insufficience” címmel tartott 
előadást. A Társaság vezetősége (Council) Sonkodi professzort a vezetőség tagjává választotta, 
továbbá elnökletével Magyarországnak ítélte a 2002-es Kongresszus megrendezésének a jogát. Döntés 
született arról is, hogy a Kongresszus egy teljes szekcióját Korányi Sándor munkássága 
megemlékezésének szentelik.

>í<
— 1998. november 4-én a SZOTE Központi Klinikai Mikrobiológiai Laboratórium 

munkatársai előadás-sorozatban számoltak be a laboratórium kutatási eredményeiről a Magyar 
Tudományos Akadémia Általános Mikrobiológiai Osztályának tudomány'os ülésén. A nyolc 
előadásban az OTKA, az ETT és OMFB által támogatott kutatási témák közül a humán pathogen 
aerob és anerob baktériumok pathogenitasi tényezőinek és antibiotikum rezisztencia 
mechanizmusának molekuláris szintű vizsgálatáról, a Toxoplasma gondii és Humán Papilloma Vírus 
molekuláris diagnosztikájával elért eredményekről volt szó.

*  *  *
— A „European Society of Clinical Microbiology and Infections Diseases” European Council- 

jában a magyarországi klinikai mikrobiológusok dr. Nagy Erzsébet egyetemi tanár, a SZOTE 
Központi Klinikai Mikrobiológiai Laboratórium vezetője képviseli 1999—2002. között.

^  ji
— A Német Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Társaság 1998. évi nagygyűlésén, 

Hannoverben tiszteletbeli tagjává avatta prof.dr. Czigner Jenőt.
í  í  í



SZOTE NAPLÓ10___________________
IX. évfolyam 11-12. szám

— A Lengyel Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Társaság 1998. évi nagygyűlésén, 
Katowicében tiszteletbeli tagjává avatta prof. dr. Czigner Jenőt.

>i< i$< >5<

— A Szlovák Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Társaság 1998. évi Duna Svmposium 
keretében tiszteletbeli tagjává avatta prof. dr. Lichtenberger Györgyöt és prof. dr. Czigner Jenőt.

•í *  ií

— prof. dr. Czigner Jenő meghívott előadóként részt vett a „The XXIX-th National Congress Ot- 
Rhino-Laryngology” Aradon megrendezett kongresszuson, ahol a „Cochlear Implantation in Szeged, 
Hungary” címmel előadást tartott.

*  £<
— prof. dr. Czigner Jenő 1998. október 7— 10. Bratislavában (Szlovákia) megrendezett Duna 

Symposiumon vett részt, ahol a „Treatment modalities in laryngeal carcioma” címmel előadást tartott.
*  *  *

— prof. dr. Czigner Jenő és munkatársai dr. Jóri József docens, dr. Csanády Miklós tanársegéd 
és dr. Rovó László tanársegéd (SZOTE Fül-Orr-Gégeklinika) több előadással vettek részt a Rómában 
1998. szeptember 23—26. között megrendezett „Second Congress of European Laryngological 
Society” Kon • esszuson.

•í %
— dr. Iván László egyetemi adjunktus és dr. Csanády Miklós tanársegéd (SZOTE Fül-Orr- 

Gégeklinika) poszterelőadással vettek részt az 1998. október 24—27-ig Nizzában (Franciaország) 
megrendezett ,.4th International Symposium on Predictive and Therapy” Kongresszuson.

*
— prof. Dési Illés és prof. Nagymajtényi László (Népegészségtani Int.) részt vettek és előadást 

tartottak a Düsseldorf 1998. szeptember 28 — október 1. között rendezett „Környezeti és Munkahelyi 
Peszticid Expozíció Egészségi Vonatkozásai” című Nemzetközi Szimpóziumon.

>í< >5<
— prof. Dési Illés és prof. Nagymajtényi László (Népegészségtani Int.) a SZOTE támogatásával 

december 5—9. között részt vett Kairóban a WHO, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), a 
Nemzetközi Munkaegészségügyi Társaság (ICOH) és a Peszticid Veszélyek Egyiptomi Társasága által 
rendezett, „Oktatás és Gyakorlat a Munkaegészségügyben” című Nemzetközi Konferencián.

lj< ÍJf >5<

— A SZOTE Népegészségtani Intézete és a SZAB Környezetegészségiigyi Munkabizottsága 
szervezésében Lőrincz Ferenc, Tomcsik József és Kanyó Béla, az Intézet korábbi tanszékvezető 
professzorai 100 éves születési évfordulója alkalmából emlékülést rendez.

Az ülés helye és ideje: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának 
díszterme 1998. december 4-én 13 órakor.

* *  *
— Remek hangulatú estét töltöttek el a Dóm téren a Szegedi Universitas hallgatói, akik 

versenyzőként vagy szurkolóként vettek részt a SZOTE Testnevelési Csoport és a SZOTE HŐK által 
szervezett Dóm-tér futáson. 120 hallgató és oktató vett részt a versenyen. (Köztük a Biokémiai 
Intézet 10 fős oktatói csapata!)

Eredmények:
"l. hely JGYTF Il.évf.
II. hely JGYTF I.évf.
III. hely KÖD ELŐTTEM KÖD UTÁNAM (JATE)
IV. hely JGYTF VEGYES
V. hely SZOTE II.
VI. hely HITTUDOMÁNYI Föisk.
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*  *  i£<
A Szegedi Orvosi Kamara vezetősége 1998. május 21-től:
elnök:
titkár:
alelnök (SZOTE) 
alelnök (kórház) 
alelnök (szakellátás) 
alelnök (háziorvosok) 
alelnök (fogorvosok)

csoporttitkár (SZOTE) 
csoporttitkár (kórház) 
csoporttitkár (szakellátás) 
csoporttitkár (háziorvosok) 
csoporttitkár (fogorvosok) 
csoporttitkár (nyugdíjas)

Felügyelő Bizottság elnöke 
Felügyelő Bizottság tagja 
Felügyelő Bizottság tagja

dr. Simonka János Aurél
dr. Vörös Irma
dr. Kunsági Katalin
dr. Pécsek Mária
dr. Ónody Sarolta
dr. Csergő Tibor
dr. Zombori János

dr. Abrahám György 
dr. Menyhárt Éva Margit 
dr. Weisz Veronika 
dr. Pördi Nándor 
dr. Radnai Márta 
dr. Balogh Rózsa
dr. Korom Irma 
dr. Tróján Imre 
dr. Mátrai Erzsébet

A Magyar Orvosi Kamara Etikai Bizottságának tagja lett prof. dr. Dux László.

Az országos bizottságokban szereplő egyetemi oktatóink névsorát később közöljük.
S >5 *5<

Beszámoló a SZOTE Vöröskereszt Szervezet 1998. évi véradó ünnepségéről

Az 1998. november 24-én megtartott ünnepségen 43 véradó és 5 vöröskeresztes aktíva részesült 
kitüntetésben és a Rektor úr támogatásával pénzjutalomban. Az egyetemi vezetés képviseletében prof. 
dr. Csanády Miklós klinikai rektorhelyettes üdvözölte a megjelenteket. Az ünnepi köszöntőt dr. 
Sipka Róbert egyetemi adjunktus (SZOTE Érsebészet vezetője) tartotta. A kitüntetéseket prof. dr. 
Mérav Judit egyetemi tanár, a SZOTE Vöröskereszt elnöke adta át.

60-szoros véradásért Fiszter István, a Klinikai Kémiai Intézet. 50-szeres véradásért Varga 
Józsefné. a Szülészei és Nőgyógyászati Klinika dolgozóját tüntették ki. 40-szeres véradásért három 
30-szorosért egy, 20-szoros véradásért tizenkettő, 10-szeres véradásért 25 egyetemi dolgozó véradó 
kapott kitüntetést és pénzjutalmat.

Végül az ünnepség befejezéseket a SZOTE Vértranszfúziós Intézet látta vendégül az ünnepeltek.
Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket valamennyi véradónknak, hogy véradásunkkal ez 

évben is segítették a betegellátást, és reméljük a jövőben is támogatják a véradó mozgalmat!
' ’ - • ’ .

— A Tudományos Diákköri Tanács döntése alapján a jövő évi Házi Tudományos Diákköri 
Konferencia 1999. február 18—19—20-án (csitt.—péntek—szombat) kerül megrendezésre a SZOTE 
Oktatástechnikai Központjában. A Budapesten megrendezendő Országos Konferenciára a nevezéseket 
1999. február 28-ig kell eljuttatnunk. •

A rövid összefoglalók beküldésének határideje:
1999. január 25. \  ' ■

Cím: SZOTE Neurológiai Klinika Titkárság ■
Szeged, Semmelweis út 6. V. em.

Az összefoglalók elkészítésének formai követelményei:

Az előadások összefoglalóit az alábbi szempontok szerint kérjük elkészíteni^ elektromos írógéppel, 
lézer vagy ahhoz hasonló minőséget biztosító nyomtatóval, jól.ojvasható, fotózásra kész formában.
Az összefoglalók A4-es papíron két példányban összehajtás nélkül az ÖTDK Tanács címére 
megküldeni.
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— méret: 110x160 mm, álló téglalap (margók A4-es papíron: felső 6,5 cm, alsó 7 cm, bal 5 cm, jobb 
5 cm)
— betűméret: 12
— szerző(k) neve(i), kar, évfolyam (több sorra terjedő felsorolás esetén 1-es sortávolság)
— a nevek után új sorban a kutatóhely (intézmény, intézete(k), kliniká(k), város), több sor esetén 1-es 
sortávolság)
— a kutatóhely után egy üres sor
— az előadás címe (többsoros cím esetén 1-es sortávolság)
— a cím után min. egy üres sor
— szöveg
— a szöveg végén új sorban kérjük a témavezető nevét feltüntetni.

*  *
— Az Egy etemi Tanácshoz a tanácsülés napján — november 10-én — aláírás nélküli levél érkezett, 

amely számos ponton bírálta az Egyletem vezetését, annak munkáját, személyi elöntéseit és egy>es 
intézkedéseit. Kifogásolta a döntéshozatal mechanizmusát, a kinevezési gyakorlatot és a vezetői 
megbízások meghosszabbítása esetén követett eljárást, a gazdálkodással kapcsolatos intézkedéseket, 
az Egyetem integrációs stratégiáját, valamint az Egyetem viszonyát a város egészségügyé 
intézményeihez.

A Rektor ; ’kérte az Egyetemi Tanácsot, hogy a levelet a benne foglalt aggodalom és jobbító 
szándék miatt tűzze napirendjére és részletesen tárgyalja meg, szükség esetén rendeljen el vizsgálatot.

A Tanács hosszas vita után — egyszeri kivételként — 18 IGEN, 10 NEM szavazattal hozzájárult, 
hogy a névtelenség ellenére a levélben foglaltakat megtárgyalja.

Ezt követően a levelet a Tanács két és fé l órás vitában bekezdésről bekezdésre megtárgyalta, 
meghallgatta az érintettek álláspontját, és azt számos esetben a korábbi tanácsüléseken 
elhangzottakkal, ill. a Statútum vonatkozó rendelkezéseivel kiegészítette.

A vita végén a Tanács egyhangúlag (27 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁS) tudomásul vette a 
levéllel kapcsolatos tájékoztatásokat.

;■< ifi íj: >}t 5$:

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

Az Apáthv István Hallgatói Alapítvány kuratóriuma Tanulmányi Támogatás elnyerésére pályázatot 
ír ki az 1998/99-es tanév II. félévére a szomszédos országok magyarlakta területein élő, magyar 
anyanyelvű, magyarországi letelepedési engedélyt nem kért, a SZOTE karain tanuló hallgatók részére.

Az alapítvány céljának megfelelően a Kuratórium azon hallgatók pályázatait várja, akik a 
tanulmányaik SZOTE-n való folytatásához nem részesülnek állami támogatásban ill. ösztöndíjban.

A pályázatban ezen utóbbi tényről nyilakozni kell!
A pályázatnak tartalmaznia kell a név, az évfolyam, a szak, a legutóbbi félév tanulmányi eredmény, 

az állampolgárság, az állandó és ideiglenes lakcím, valamint a születési hely ill. idő adatokat.

A pályázatokat 1999. március 15-ig
az Oktatási Központban dr. Ringler András egyetemi docensnél kell leadni (Dóm tér 13. IV.em.)
Az Apáthy Alapítvány nyitott, tőkéjéhez bárki hozzájárulhat. Az alapítvány számláját az 

MEZŐBANK RT (Hungary, 6720 Szeged, Tisza L. krt. 56.) kezeli, a bankszámla száma: 10600106— 
19083735 — 70000014, SWIFT kód: MEZŐ HUHB.

Az Apáthy István Alapítvány adószáma: 190 837 35106. Az 1997-es állampolgári adók 1%-bóI 
küldött felajánlások összege 68.500 Ft volt, amelyet a támogatottak nevében — a további támogatás 
reményében — megköszönök.

Az Alapítvány Kuratóriuma eddig 1.036.500 Ft, azaz egymillió harminchatezer ötszáz Ft 
támogatásban részesítette a szomszédos országokból a SZOTE-n tanuló magyar anyanyelvű 
hallgatókat. Az alkalmankénti támogatások mértékét a következő táblázat szemlélteti:
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1995/96 I. félév 112.500 Ft
1995/96 II. félév 255.000 Ft
1996/97 I. félév 160.000 Ft
1996/97 II. félév 134.000 Ft
1997/98 I. félév 165.000 Ft ’
1997/98 II. félév 110.000 Ft
1998/99 I. félév 100.000 Ft
összesen: 1.036.500 Ft

Az Apáthy István Alapítvány Kuratóriuma az 1998/99-es tanév I. félévére a beérkezett 9 pályázat
közül — az 1998. november 23-án hozott döntése alapján — a következő 5 hallgatót az alábbi
támogatásban részesíti.

Soós Judit orvostanhal Igató IV. évf. 20.000 Ft
Pallagi Edina gyógyszerészit. III. évf. 25.000 Ft
Jánossy Kinga gyógyszerészit. IV. évf. 10.000 Ft
Gutási Andrea dipl.ápolóit. III. évf. 20.000 Ft
Gombár Andrea dipl.ápolóit IV. évf. 25.000 Ft
összesen 100.000 Ft

dr. Ringler András 
egyetemi docens

* |J< *
A „Közösen a jövő munkahelyeiért" Alapítvány Kuratóriuma 

PÁLYÁZATOT
hirdet egyetemi és főiskolai hallgatóknak valamint fiatal szakembereknek olyan dolgozatok 
elkészítésére, amelyek a munkaügy, a foglalkoztatás aktuális kérdéseit tárgyalják. A téma 
megközelítése lehet empirikus vagy elméleti, mikro- vagy makroszintű.

I. A pályázaton részt vehetnek a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói, tudományos 
diákkörök, hallgatói csoportok, valamint a két évnél nem régebbi felsőfokú végzettséggel rendelkező, 
30 évnél nem idősebb szakemberek.

Ti. Pályázni lehet olyan diplomamunkával, tanulmánnyal, értekezéssel, tudományos diákköri 
dolgozattal amely tartalmazza:

— a témaválasztás rövid indoklását,
—- a téma részletes kifejtését
— a téma vizsgálatának összefoglaló elemzését, értékelését,
— a téma-feldolgozás eredményeit és javaslatokat a gyakorlati alkalmazásra, 
megvalósításra.

III. A pályázatokat 3 példányban, a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány Kuratóriumának 
címezve kell benyújtani.

A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Munkaügyi Kutatóintézet, dr. Forgács Katalin
1066 Budapest, Mozsár u. 14.
Beküldési határidő: 1999. május 31.

A pályázat maximálisan harminc gépelt oldal lehet. A pályázathoz csatolni kell a pályázó 
legfontosabb adatait (név, lakcím, felsőfokú intézmény, fiatal kutatók esetén a felsőoktatási intézmény 
diplomájának másolata, munkahelyének neve és címe).

A pályázók törekedjenek a pályázat témájának megválasztásánál és annak feldolgozásánál az 
önálló gondolatiság és a gyakorlatban való alkalmazhatóság érvényesítésére.

A Kuratórium az általa felkért Bíráló Bizottság javaslata alapján, az arra érdemes pályaműveket 
50.000—200.000 forintig terjedő jutalmakkal ismeri el. A döntésről a pályázók levélben kapnak 
tájékoztatást. A kimagasló tanulmányokat a Kuratórium a Munkaügyi Szemlében megjelenteti.

Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány Kuratóriuma
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Alapítvány

Ezúton tájékoztatjuk a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem oktatóit, hogy létrejött, és 
megkezdte működését az Alapítvány a korszerű radiológiáért dr. Szenes Tibor emlékére.

Az Alapítványt a cégbíróság közhasznú alapítványként jegyezte be, alapítója dr. Szenes Tiborné, 
kuratóriumának elnöke dr. Paló András, tagjai dr. Fráter Loránd, dr. Kardos Lilla, dr. Morvay Zita, 
dr. Nagy Endre, dr. Ormándi Katalin és dr. Vörös Erika.

A célkitűzések között szerepel a névadó, dr. Szenes Tibor egyetemi tanár, a SZOTE Radiológiai 
Klinika első igazgatója emlékének ápolása, a radiológia, a képalkotó diagnosztika fejlesztése, az ezzel 
foglalkozó fiatal szakemberek felkészülésének támogatása, a tudományos kutatások feltételeinek 
megteremtése, eredményeinek nyilvánosságra hozatala, a radiológusok szakképzésének, 
továbbképzésének előmozdítása. Az alapítvány kuratóriuma feladatának tekinti az ehhez szükséges 
anyagi feltételek megteremtését, de szerepet vállal szakmai továbbképző, ill. tudományos 
^rendezvények szervezésében is. A tervek között szerepel pályázatok kiírása, tudományos célkitűzések 
megvalósítása,, hosszabb tanulmányutakon való részvétel támogatása érdekében.

Ezúton is kérjük az Egyetemet és az egyetemi polgárokat, hogy segítsék céljaink megvalósítását.
dr. Palkó András

az Alapítvány kuratóriumának elnöke

;■< sj< H*

Biostatisztika az orvosi gyakorlatban
Alternatív kollégium orvostanhallgatók számára

Előadók:
dr. Bodci Krisztina tudományos főmunkatárs (koordinátor), dr. Nyári Tibor tudományos munkatárs. 

Meghirdetés köre: SZOTE

Időterv: (össz-óraszám, félév, elmélet-gyakorlat óraszám)
Az oktatás a IV. és V. évben történik. Külön-Külön is felvehető, félévenként, a második félév 

felvételének feltétele az első félév elvégzése.
A tantárgy’ célja és specifikus célkitűzései:

A tantárgy a biostatisztikai módszerek alkalmazásának ismertetése kutatási, kísérletes adatok ill. 
felmérések adatainak kiértékelésére, számítógépes statisztikai programrendszerek használata, a 
biostatisztika leggyakrabban alkalmazott módszereinek ismertetése, alkalmazása és az eredmények 
interpretálása. A kurzus segítséget nyújthat tudományos diákköri munka, szakdolgozat ill. bármely 
kutató munka során keletkezett adatok szakszerű feldolgozásában, prezentálásában. A cél elsősorban a 
megfelelő módszer megtalálása, az adatok előkészítése, számítógépes futtatás és az eredmények 
értelmezése. Nem cél a matematikai statisztika elméletének részletezése, hanem a módszer elvi 
alapjainak, alkalmazhatóságának az ismertetése.

Évközi ellenőrzés módjai:
A félév során két alkalommal (6.—7. héten és az utolsó előtti héten) 1— 1 órás dolgozatot kell írni. 

Javítási lehetőség: az utolsó héten az egész évi anyagból kell dolgozatot kell írni. Az első dolgozat 
maximum 40 pontos, a második dolgozat maximum 60 pontos, a két dolgozat összpontszáma 
maximum 100 pont lehet.

Számonkérés:
A hallgatók az anyagból egy feladatsort kapnak a készüléshez. A dolgozatok alkalmával egy 

feladatlapot kell írásban kitölteni. A feladatok megoldásához a számítógépet kell használni, adatokat 
beírni vagy előkészített adatokat beolvasni, a megfelelő programot lefuttatni és a gép által kiszámolt 
eredmények közül a feladatnak megfelelőt a feladatlapra kiírni. A feladatokkal kapcsolatban elméleti 
jellegű kérdések is szerepelhetnek a feladatlapon. Megengedett segédeszköz a rendszer futtatási 
utasítása.

A félévek végén a tantárgyat 5 fokozatú jeggyel értékeljük az alábbiak szerint:
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Teljesítmény

0—50%
51—62.5%
63—75%
76—91%
92— 100%

Minősítés
elégtelen(l) 
elégséges (2) 
közepes(3) 
jó (4) 
jeles (5)

Az oktatás módszere:
A számítógépes kabinetekben zajló órákon valamely statisztikai szoftver (elsősorban az SPSS, kis 

mértékben SAS, SIGMASTAT vagy STATGRAPHICS) használatát tanulják meg a hallgatók. Az óra 
elején rövid elméleti áttekintést kapnak a hallgatók a módszerről és alkalmazásának feltételeiről, majd 
konkrét feladat megoldása következik a megfelelő program lefuttatásával és a program által kiírt 
eredmény értelmezésével. Emellett azonban kézi számolást is kell végezniük a hallgatóknak 
egyszerűbb esetekben, esetleg házi feladat formájában. A kézi számolás eredményét össze kell vetni a 
statisztikai program eredményével.

Részletes tematika
I.fél év

1. A biostatisztika szükségessége, bevezető példák. Áttekintés a félév anyagáról. Számítástechnikai 
alapfogalmak, bejelenkezés a hálózatba, a legfontosabb DOS és hálózati parancsok, a 
WINDOWS rendszer használata, ismerkedés az egérrel és a billentyűzettel.

2. Adatdefiníció és adattípusok, az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei típustól függően. A 
valószínűség fogalma, esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség. Az SPSS 
elindítása, az SPSS ablakai, adatfile beolvasása, gyakoriságok számítások és oszlopdiagram 
készítés (FREQUENCY eljárás).

3. A folytonos adatok leírása, jellemzése. A centrális tendencia mérőszámai: átlag, médián, módusz, 
egyéb átlagok. Az elosztás jellemzése: hisztogram (gyakorisági ill. relatív gyakorisági, kumilatív). 
A szóródás jellemzése: standard deviáció, terjedelem, kvartilisek, percentilisek. Az adott 
mintából átlag-szórás számítás SPSS-sel (DESCR1PTIVES, MEANS).

4. Valószínűségi változók, elosztások, tulajdonságai. Populáció, statisztikai minta. Nevezetes 
eloszlások: binomiális, Poisson, normális. A normális eloszlás tulajdonságai, a centrális 
határeloszlás tétel. A standard error fogalma. Gyakorlás: Hisztogram rajzolás SPSS-sel.

5. Statisztikai becslések, konfidencia intervallumok. Hipotézisvizsgálatok. Egymintás t-próba egy 
minta esetén: normális eloszlású változó középértékének hasonlítása egy adott, elméleti értékhez 
ismeretlen szórás esetén. Egymintás t-próba két, összehasonlító minta esetén (önkontrollos 
kísérletek). Futtatás: T-TEST.

6. Kétmintás t-próba két független, normális eloszlású populáció középértékének az 
összehasonlítására azonos és különböző szórások esetén. A szórások összehasonlítása. Gyakorlás: 
adatbeírás SPSS-be a t-próbákhoz, a kétmintás t-próba eredménylistájának értelmezése, a 
szignifikancia jelentése.

7. Variancia analízis. A variancia végrehajtásának feltételei, a módszer gondolatmenete. Többszörös 
összehasonlítások: LSD, Bonferroni, Tukey, Scheffé...Gyakorlás: ONE-WAY eljárás futtatása.

8. Két változó kapcsolatának vizsgálata. A Pearson féle korrelációs együttható és értelmezése, 
tulajdonságai. A korrelációs együtthatóra vonatkozó hipotézisvizsgálat, a korreláció 
szignifikanciájának értelmezése. A regressziós egyenes egyenletének meghatározása. A 
korrelációs és a regressziós együttható kapcsolata. Gyakorlás.

9. Gyakorisági táblázatok és a XX próba. Két kategorikus változó közötti összefüggés: 
függetlenségvizsgálat XX próbával. A szabadságfok fogalma és kiszámítása. Speciális esetü 2x2- 
es gyakorisági táblázat, kézi számolásra alkalmas képlet. Yates korrekció, Fisher féle egzakt 
próba. Gyakorlás: táblázat készítése az SPSS-sel és kész táblázat kiértékelése.

10. Nem paraméteres módszerek. Rangszámok, kapcsolt rangok képzése. Előjelpróba ill. előjeles 
rangpróba. Mann-Whitney U próba, Kruskal Wallis próba, Spearman f, rangkorreláció. A 
nemparaméteres próbák használatának előnyei és hátrányai, választás a paraméteres és 
nemparaméteres próba között.
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11. Adatgyűjtés, adatbázisok. Az EXCEL használata adatgyűjtésre és ábrakészítésre. Kapcsolat az 
egyes rendszerek között: adatfile-ok átvitele egyik rendszerből a másikba, eredményfile-ok 
átvitele és alakítása szövegszerkesztővel.

II. félév
1. Epidemiológiai alapfogalmak. Bevezetés. Hányadosok — incidencia, prevalencia. 2x2-es 

kontingencia táblák I: Szenzitivitás, specificitás, pozitív, negatív prediktív értékek, validitás.
2. Deszkriptív és analitikus epidemiológiai módszerek. I.: Eset-kontroli és kohorsz vizsgálatok 2x2- 

es kontingencia táblázatok II.: Esélyhányados, relatívkockázat.
3. Deszkriptív és analitikus epidemiológiai módszerek II.: Chi-négyzet próba 2x2-es kontingencia 

táblázatok III. Konfidencia intervallum.
4. Deszkriptív és analitikus epedemiológiai módszerek III. Keresztmetszeti vizsgálatok 2x2-es 

kontingencia táblázatok IV. Igazított esélyhányados, rxs kontingencia táblázatok.
5. Intervenciós epidemiológia. Randomizált „kettős-vak” kísérletek tervezése feldolgozása.
6. Epidemiológiai tanulmányok tervezése. Minta elemszámának meghatározása. Feldolgozás, 

adatelemzés I.
7. Áttekintés a variancia analízis egyéb eseteiről: két- és többszempontos variancia analízis, 

interakciók, ismételt méréses variancia analízis. Gyakorlás: GLM.
8. Többváltozós módszerek I: töbváltozós regresszió, diszkriminancia analízis rövid összefoglalása 

példákkal gyakorlás.
9. Többváltozós módszerek II: faktor- cluster analízis példákkal. Gyakorlás: 3 dimenziós 

adatábrázolás.
10. Epidemiológiai tanulmányok feldolgozása, adatelemzése II: Logisztikus regresszió.
11. Epidemiológiai tanulmányok kiértékelése, prezentálása.

5jc 5}c H«

A Doktori és Habilitációs Bizottság október 22-i ülésén határozott a Szent-Györgyd Albert 
Orvostudományi Egyetem Ph.D. (doktori) szabályzata következő pontjainak módosításáról. A 
Bizottság javaslatát az Egyetemi Tanács jóváhagyta.

11. § 8. pont

RÉGI:
Az Egyetem a doktori eljárás költségeit saját munkatársainak és doktorjelöltjeinek a képzés során 
nyújtott teljesítmény minősége függvényében részben vagy teljesen elengedheti.

JAVASOLT ÚJ:
Az Egyetem a doktori eljárás költségeit saját munkatársainak és doktorjelöltjeinek a mindenkor 
érvényes doktori eljárási díj (4xAl) 30%-ában állapítja meg, amelyet a programvezető saját 
hatáskörében a program dologi támogatási keretéből átvállalhat.

10. §. 2. pont

RÉGI:
Az egyéni felkészülésben résztvevők költségtérítését — meghirdetéskor — az egyetemi Doktori és 
Habilitációs Bizottsága állapítja meg. Az egyetemünkön dolgozó közalkalmazott tandíjmentes. A 
doktori képzés tandíjából származó bevétel az egyetemi posztgraduális képzés céljaira fordítandó.

JAVASOLT ÚJ:
Az egyéni felkészülésben résztvevők költségtérítését — meghirdetéskor — ez egyetemi Doktori és 
Habilitációs Bizottsága állapítja meg.
A külföldi egyéni hallgatók, ha diplomájukat külföldön szerezték és tudományos munkájukat 
külföldön végzik, a doktori fokozatszerzési eljárás egyetemünkön történő lefolytatásához vissza nem 
téríthető 1000 USD költségtérítést fizetnek.
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dr. Hencz Péter

Gróf Klebelsberg Kuno — a Szegedi Egyetem felépítője

Gróf dr. Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatási minisztert ma alig ismerik — önhibájukon kívül. 
Az elmúlt évtizedek dogmatikus történelemtanítása „ellenforradalmi, reakciós kultúrpolitikusnak” 
állította be, akinek még az emlékét is száműzni kellett: Az általa megálmodott és építtetett, Közép- 
Európa legszebb terének, a Dóm térnek Nemzeti Pantheonjából a szegedi egyetem professzorainak 
ajándékát, emléktábláját (1930), melynek bibliai ihletésű felirata: Te saxa loquuntur — Rólad a kövek 
beszélnek! — eltávolították.

Ezeréves államiságunk egyik legnagyobb államférfiát kultúrpolitikusát bensőséges kapcsolat fűzte 
legkedvesebb városához, Szegedhez és legkedvesebb egyeteméhez: „Szeged város újjáteremtője” és 
az egyetem klinikáinak, intézeteinek felépítője, az egész világra kisugárzó tudományos 
szellemiségének megalapozója volt.

Szent István-i mértékű életművének bemutatása a félévszázados elhallgatás után lehetetlen 
próbálkozás, csupán egy-egy részletének felvillanására lehet vállalkozni.

1875-ben, Magyarpécskán, Erdélyben, Arad vármegyében született. Édesanyja ősi dunántúli 
családból származott, édesapja osztrák-tiroli-hivatalnok-katonatiszti arisztokrácia. „És ne vádoljanak 
engem, mert véletlenül német nevem van, Buda visszafoglalásakor a török elleni küzdelemben mély 
sebbel együtt kapta a grófságot egyik ősöm, azt hiszem tehát jogom van a vérkeresztség folytán nekem 
is ehhez a földhöz’' — válaszolta a parlamentben egy magyarság megkérdőjelező szélsőséges 
támadásra. Édesapját korán elvesztette, Székesfehérvárra költöznek, a ciszterci rend iskolájában tanul 
és érettségizik. Katolikus hite és erkölcsi elkötelezettsége egész életét meghatározta. Építész-művészi 
érdeklődésű, de a családi hagyományoknak megfelelően rövid ideig a bécsújhelyi katonai akadémia 
hallgatója. Jogot tanul Budapesten, Bécsben Berlinben, Münchenben; a Sorbonne-on 
államtudományokat, történelmet és közgazdaságtant. Előkelő származása ellenére végigmegy a 
közigazgatási ranglétrán. Az 1919-es bolsevik terror elöl Békés megyébe bujdosik. A konszolidációs 
Bethlen-kormányban 1922—31-ig a kultusztárca vezetője. Szeged országgyűlési képviselője. 
Minisztersége alatt történt az oktatás egyik legnagyobb és legsikeresebb reformja, melynek során — 
többek közt — szinte a világon egyedülállóan 3 egyetemet, 21 klinikát, 3 főiskolát, az alföldi 
tanyavilágban 5000 népiskolát épített! Alkotóereje teljében váratlanul 1932-ben meghalt. Temetése 
során — melyen Kossuth temetése óta nem mozdult meg ennyi ember — kívánságára a Fogadalmi 
Templom kriptájában nyert örök nyugodalmat.

Feleségét a háború után mindenétől megfosztják és az idős, szerencsétlen, félig vak asszonyt 
évekre száműzik egy elhagyott alföldi tanyára. Hamvas püspök közbenjárására kerül Szegedre, a 
püspökségre, és 1964-ben itt hal meg, férje mellett nyugszik.

Klebelsberg Kuno küldetéses ember volt. A trianoni tragédiát követő általános nemzeti letargiában 
. kiutat talált: felismerte: az ország megmaradásának és kibontakozásának egyetlen eszköze a kultúra, 
.Szegeden 1931. október 5-én már mint búcsúzó miniszter a következőket mondotta a professzori 
karnak: „Mert miből fakadt mindaz, amit tettem?” Egy politikai alapmeggyőződésből, abból, hogy 

'•mostani.helyzetünk javulását, sorsunk jobbrafordulását csak attól várhatjuk, hogy művelődési téren 
•fajsúlyosabbak .leszünk, s hogy ezt a világ irányadó nemzetei elismerjék...Legyünk tisztában, hogy 
nemcsak az-a lehetőség áll előttünk, hogy Trianont a mi javunkra revideálják, lehetséges egyik másik 
alternatíva is, .amelyre a magyar nemzet nem is mer gondolni, az, hogy kitörölnek bennünket az önálló 
nemzetek sorából.'Ha kultúrfölényünket elveszítjük, ez be is fog következni. Ez adta meg nekem a 
kétségbeesés'elszántságát, hogy küzdjek azon törekvésekkel szemben, amelyekben hazánk romlását és 
pusztulását láttam...Küzdöttem azért, hogy a nemzet minél szélesebb rétegeit hassa át az a végzetszerű 
meggyőződés, hogy lenni vágy nem lenni és művelődni, ' ez nálunk teljesen egyértelmű. 
Meggyőződés’es ehibert el lehet pusztítani, de meggyőződésétől eltávolítani nem lehet! — Szent István 
az ország megszervezése előtt behozta a kereszténységet, Mátyás nagyvonalú nyugati politikája előtt a 
reneszánsz művészetét.. „Ha *a politikai demokráciát nem előzi meg kulturális- demokrácia, az 
katasztrófához vezet.” Meg kell mutatni a világ közvéleményének, nagy nemzeteinek' hogy nagyobb a 
magyar nemzet belső értéke, mint a, rovásunkra naggyá tett népeké. ' •. • _ :

Klebelsberg politikai hitvallásában a legfontosabb .erkölcsig elem a’ jogok és' kötelességek 
összhangja. A hatalommal bíróknak, a*vagyonosoknak erkölcsi kötelességük, hogy többet teljesítenek,
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a vagyonhoz csak akor van jogalapjuk. Ha erre nem képesek, a szociális lelkiismeret alapján kell 
segíteniük. — A magántulajdon egy modem jogállamban elkerülhetetlen — vélekszik. „Elítéljük a 
szocializmus államtanát, ám annál inkább kell védeni a szociálpolitika tisztességét..Ma a nagyobb 
vagyonból csak kérünk, de követelnünk nem lehet. Azonban elérkezik az idő, hogy kényszeríteni 
fogjuk a nagyvagyont”— folytatta.

A numerus clausust — a zsidó fiatalok továbbtanulását — minisztersége előtt hozták, igyekezett 
megakadályozni és azt nem szavazta meg. „Az antiszemitizmus lényegében negatív politikai elv” — 
mondotta. A törvényt igyekezett enyhíteni: itt, a Szegedi Egyetemen a keretszámot emelte, kihívva a 
fajvédők haragját. Az újjáépítési munkálatokban számított a hazai zsidóság szellemi és anyagi 
tőkéjére: „És itt a Ház színe előtt is meg kell mondanom azt, hogy valahányszor az állami pénzek nem 
elégségesek, akkor én báró Kornfeld Móric tisztelt barátomhoz fordulok, akinek erszényében mindig 
van pár százmillió, ha nagy közművelődési célokról van szó. Kötelességemnek érzem, hogy neki erről 
a helyről bámulatos Iiberalitásáért köszönetét mondjak” — mondotta a Parlamentben.

Klebelsberg — amint Glatz, Romsics, Tőkéczky is rámutatott — ún. konzervatív reformot akart 
megvalósítani. Reformot az 1918 előtti állapotokhoz képest és konzervatívot abban az értelemben, 
hogy a nemzet erejét adó középosztályt akarta újra szervezni, megerősíteni és hatalomra juttatni. Erős 
európai szintű, művelt polgári középosztályra van szükségünk! Középosztály ideálját az angol 
gentleman jelentette. „Le kell fokozni a köztudatban a politikai szereplés jelentőségét. Ne a 
politizálás, h  íem a közegészségügyi, kulturális, tudományos és irodalmi, közgazdasági és 
szociálpolitikai alkotás legyen az új nemzedék eszményképe". Ellenszenvet érzett a meddő 
pártpolitikai torzsalkodás iránt: „Azon meggyőződésre jutottam, hogy olyan súlyos helyzetben lévő 
nemzetnek, amilyen helyzetben most a magyar van, voltaképpen nem is volna szabad pártokra 
szakadnia. ”— A társadalmi fejlődés nem forradalmi úton, hanem kiegyensúlyozott építéssel 
valósítható meg. — „Ha nem sietünk a középosztály segítségére, lecsúszik és helyét újgazdagok 
foglalják el, kik nemzeti és kulturális hagyományoknak hiányában nem lesznek képesek az 
államfenntartó szerepre. "

Elképzelése szerint az ország vezetése 3—4000 rendkívül jól képzett, kiválasztott, tehetséges és 
nyugati nyelveket beszélő személlyel biztosítható.

Szegeden Klug Mária kormányzógyűrüs avatásán 1928. december 26-án mondotta: „Az emberek 
önként és készségesen csak azokat követik, akiknek elsőbbrendüségéről, fölényéről meg vannak 
győződve...Veszve van az a nemzet, amely a legfontosabb pozíciókba nem tud azok betöltésére 
legmegfelelőbb embereket állítani!” — „Nincs veszedelmesebb önhittség, mint másokat vezetni ahhoz 
való képesség nélkül” — teszi hozzá. Kultúrdiplomáciájának köszönhetően jöttek létre a korábban 
nem létező francia, angol és amerikai tudományos kapcsolataink. Gyümölcsöző kapcsolatot alakított 
ki a Rockefeller Alapítvánnyal, amely ösztöndíjakon kívül a klinikai építkezések, kutatások 
támogatásában, műszerbeszerzésben is megnyilvánult. Amerikai elnökei Klebelsberg vendégeként 
megtekintették itt Szegeden a klinikai építkezéseket, az Alapítvány első hazai elnökévé Klebelsberg 
Szent-Györgyit tette meg.

A vezető és posztgraduális képzés céljából hozza létre Nyugat-Európában a Collegium 
Hungaricumot Bécsben, Berlinben (1924), Rómában, Párizsban és Zürichben (1927), ahol 
ösztöndíjasaink tanultak, kutattak az egyetemeken, összesen 1157-en. A háború előtti és utáni vezető 
értelmiségünk szine-javát ők képezték. így Baló Ferenc, Bay Zoltán, Bibó István, Dirner Zoltán, 
Ivanovics György, Keresztúri Dezső, Karády István, Kosáry Domokos, Laki Kálmán, Láng Imre, 
Miskolczy Dezső, Petrányi Győző, Straub F. Brúnó, Szent-Györgyi Albert, Waltner Károly és sokan 
mások.

A nemzetek versenyében csak azok tudnak megmaradni, ahol tervszerű tudománypolitika van. O 
dolgozott ki hazánkban először tudománypolitikai koncepciót és valósított meg kultúrdiplomáciát. Az 
Akadémia támogatását törvénnyel biztosította, a kutató állások számát többszörösére növeli. A 
kultusztárca részesedése a költségvetésből 1896— 1900 között 2,7% az 1/3-ra zsugorodott, kivérzett 
országban 1928—29-ben 10,5%. — Mióta ilyen statisztikákat a világon vezetnek, ez párját ritkító. — 
Létrehozza az Országos Természettudományi Tanácsot a kutatások fejlesztésére. Az anyagi támogatás 
biztosítására az Országos Természettudományi Alapot, a Széchenyi Tudományos Társaságot, amely 
az üzletvilág befolyásos embereit hozta kapcsolatba tudósokkal a kutatások támogatására.
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A tudományok fejlesztése mellett kultúrpolitikájának másik pillére a népoktatás-népművelés. 
„Nem népiskola vagy egyetem, hanem népiskola és egyetem” — mondotta Szegeden az Egyetem 
alapkövének letételekor. „A kultúrpolitika terén nagyon sokáig lehet észrevétlenül vétkezni, de amikor 
az új nemzedék felnőtt, akkor az elkövetett hibákon, bajokon javítani, segíteni már nem lehet” — írja.

Az Alföldön kevesebb mint három év alatt dán mintára 5000 népiskolát építtet törvénnyel 
kötelezve erre a birtokosokat. Ez alig kevesebb, mint amennyi az azt megelőző 900 évben. Az iskolák 
téglából épültek vörösfenyő padlózattal, az addigi zsindelytetővel szemben palatetővel, hatalmas 
ablakokkal, háromszobás tanítói lakással, kápolnával vagy oltárfül kével, tangazdasággal, az alföldön 
mindezideig példa nélküli, téglából épült disznóóllal. A népiskola építés egyik gócpontja Szeged és 
környéke volt. 120 tanterem, 46 szertár, 37 tanítói lakás épült fel. Ezenkívül 1555 népkönyvtár, 1500 
iskolakönyvtár, 500 óvoda létesült! Törvény írta elő, hogy a tehetséges gyermekeket neki kellett 
jelenteni, mert „kevés ország van széles e világban, ahol aránylag több lenne a tehetség, mint 
Magyarországon, de még kevesebb ország van , ahol a telietségek teljes kifejlődésének annyi gátja 
lenne, mint éppen minálunk” — vallja. „A nemzet sorsát meghatározza, hogy a tehetséges emberek 
idejében megfelelő állásba jussanak”. — teszi hozzá.

Ekkor indultak el a Szülői Értekezletek, Pályaválasztási Tanácsadók, Szülők Iskolája a Rádióban, 
tanulmányi versenyek, első könyvhét, kiépül az iskolaorvosi hálózat, rendeletekkel írja elő játszóterek 
építését— Szegeden több mint 10 létesült—, március 15. megünneplését. Kiépül az iskolakönyvtári 
hálózat, Szegeden létesül az ország első Gyermekpszichológiai Intézete az Egyetemen.

Csupán megemlíteni tudom, hogy Klebelsberg volt az első sportminiszter, felismerte a sport 
nemzetközi propagandisztikus jelentőségét. Tudatos sportpolitikájának köszönhetően a magyar sport 
akkor kezdődött és még máig is tartó világraszóló sikersorozat. Megépítteti a Nemzeti Sportuszodát a 
Margitszigeten, megalapítja a Testnevelési Főiskolát Budapesten, létrehozza a Magyar Olimpiai 
Bizottságot, melynek ő az első elnöke is, megreformálja az iskolai testnevelést. Mindezek eredményét 
már nem érte meg: a berlini olimpián 3. helyen végeztünk a világ nagy nemzeteinek v ersenyében.

Klebelsberg 3 egyetemei. 21 klinikát épít fe l 4 év alatt: A Pozsonyból menekült pécsit (ahogyan ő 
szerette nevezni: a magyar Heidelberg), a Kolozsvárról menekült Szegedit (a magyar Göttinga), és a 
debrecenit, továbbá 3 főiskolát: a Testnevelésül kívül a Szegedi Tanárképzőt, a Soproni Erdészetit, 
valamint a Sárospataki angol internálást és a Tihanyi Biológiai Intézetet alapkutatások, 
posztgraduális képzés, Balaton-kutatás végzésére, számos szegedi kutatót vendégül látva.

Klebelsbergnek a harcot először az egyetemk puszta létéért kellett folytatnia a parlamentben, hisz 
az ország katasztrofális helyzetben volt. Emellett az ókonzervatív erők a pazarló miniszter 
pocsékolásának tartották az egyetemépítést.

Eképpen érvelt a parlamentben: „Nekem kis auditóriumokra van szükségem az orvosképzésnél, 
hogy az orvostanár minden egyes leendő orvossal személy szerint foglalkozhassék, ahol annak a 
leendő orvosnak módjában van a legfontosabb és legsürgetőbb műtéteket is ismételten elvégeznie, 
hogy a szükséges manuális ügyeséggel mehessen ki az életbe. Itt nem tréfáról, nem teóriáról van szó, 
hanem emberéletről. Magyar emberek ezreinek életét rosszul képzett orvosok kezére ki nem 
szolgáljuk!" — „ Vagy talán azt akarják egyesek, hogy haljanak meg a szülőanyák és pusztuljanak el 
az újonnan születelt magzatok azért, mert az orvosok és bábák nincsenek kellőéit kiképezve” — 
mondja a szolnoki bábáképző felavatása alkalmából.

...és itt Szegeden: „Én minden kulturális intézményhez a végsőkig ragaszkodom. Ragaszkodom az 
utolsó óvodához egy pici dunántúli faluban is...A magyar kultúráért folytatott harcban egyetemet 
veszíteni nem akarok. — Egyetemünk beszüntetése kulturális leszerelést jelentett volna. Ha ebbe 
beleegyezem, ha emelt fővel és nyílt sisakkal szembe nem szálltam volna, az utókor méltán 
szétszórhatta volna csontjaimat síromból, mint olyan emberét, aki nem érdemes arra, hogy hazai 
földben nyugodjék.”

Ragaszkodott ahhoz, hogy az egyetemek építése mindenütt a klinikák építésével kezdődjék: „Mióta 
kultuszminiszter vagyok, az egyetemi beruházásokra megszavazott összegből egyetlen fillér sem 
került másra, mint kizárólag a klinikák építésére, amelyek nemcsak kórházak, hanem ambulanciák is, 
melyek a világ legdemokratikusabb intézményei, mert ott mindenki , attól a szolgálótól kezdve, aki 
elvágta az ujját, a súlyos üzemi balesetben megsérültig, megjelenhet, aki díjtalan gyógykezelésre 
szorul” — mondja az Országgyűlésben.
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Szemében az egyetem legfőbb kritériuma a kutatás: amelyik nem kutat, az csak nevében egyetem, 
valójában nem az. „Egy nemzet naggyá csak akkor lehet, ha kebelében önálló kutatás folyik"  — 
vallja.

Szegeden az Egyetem megépítéséhez komoly áldozatokra volt szükség. A város meggyőzésében 
Somogyi Szilveszter polgármesterben méltó társat talált. A közgyűlés 50 éven át évi 24 vagon búza 
értékének megfelelő pénzt ajánlott fel, cserében Klebelsberg megígérte, hogy Szeged ugyanazt a 
támogatást fogja élvezni, mint Debrecen.

1926. március 22—24. között a klinikák helyét jelöli ki, a több lehetőség közül a jelenlegi helyet 
választotta, melyet a professzori kar is támogatott: „Bízvást mondhatom, hogy beltelki elhelyezésben 
nincs Európának egyetlen olyan szép egységes és monumentális egyetemi telepe, mint amilyen a 
szegedi lesz.” — ígéri. — Legfontosabb városképző elemnek az egyetemet tartja.

..Szegeden egyetemet alapítunk újjá és az egyetem alapítás szent dolog a nemzetek életében” — 
írja a Szegedi Napló vezércikkében. „De nem tantermekkel teli pompás palotát emelünk, hanem 
klinikákat az Alföld nagybetegei számára. A magyar kultuszminiszter a magyar gyermek minisztere. 
Ezért illik, hogy a munkát a gyermekklinika emelésével kezdje meg. De gyermekegészségügyünk 
állapota is rákényszerít bennünket arra, hogy a gyermek és csecsemőgyógyászat ügyével a legnagyobb 
szeretettel foglalkozhassunk. Hiszen Magyarországon egyenesen megdöbbentőek a 
csecsemőhalálozásra vonatkozó statisztikai adatok. Egyetemépítő programom élére tehát a szülészeti 
és gyermekk'ínikák építését állítottam. Ennek eredményeképpen az elmúlt két évben már 
megnyitottam Pécsett a Gyermekklinikákat 120 ággyal és Debrecenben egy másikat 120 
ággyal...Szegeden a gyermekklinika mögött még e hónapban megkezdjük a nőgyógyászati és 
szülészeti klinikának.a magyar anya klinikájának munkáit.”

1926. október 5-én Szeged életében nagy esemény az Egyetem — egyben a gyermekklinika — 
alapkövének letétele. Itt van Horthy Miklós kormányzó, Akadémia, társegyetemek vezetői, városi és 
egyházi elöljárók. Klebelsberg az alapító, ünnepélyes kalapácsütést „Magyar tudás, magyar hatalom” 
jelmondat kíséretében végzi.

Avatóbeszédében többek között így szól:
..De ki képviseli a szebb jövő reménységét? A magyar gyermek. A magyar gyermeket tehát 

nemcsak tanítani kell. hanem egészségét, életét óvni talán még nagyobb kötelesség. Nem puszta 
véletlen tehát az, hogy a szegedi egyetem hatalmas telepének építését a gyermekklinikával kezdtük, 
mely nemcsak Szegednek lesz speciális gy-ermekkórháza. hanem a gyermekorvosok képzésének 
főiskolája. De nem érjük be a gyermekklinikával, még ebben a hónapban kiírjuk az árlejtést a 
szülészeti és nőgyógyászati klinika munkálataira is. A sebészeti klinika alapjait már ássák, ennek 
munkáit nyomonkövetik majd a többi klinikák és bonctani intézetek és csak ha a közegészségügy nek 
ezek az elemi intézményei elkészültek, akkor látunk hozzá az orvoselméleti és természettudományi 
laboratóriumok emeléséhez. A szegedi egyetem jövője ekként biztosiba van. ”

Délután az Egyetem díszdoktorává avatják. Ünnepi válaszában így szól a professzorokhoz: „Az 
állam és a város csak épületeket, klinikákat, laboratóriumokat és tantermeket emelhet. Tudományos 
szellemet azonban ezekbe a külső keretekbe nem lehelhetünk bele. Ezt a tanári kar adja meg.”

Klebelsberg azt akarta, hogy a Szegedi Egyetemet a világ legelső egyetemeivel említsék egy 
sorban. A klinikákat 100 évre terveztette. Előteremti a szükséges anyagi forrásokat: állami, városi 
támogatás, Népszövetségi kölcsön, Rockefeller Alapítvány, elnököl az építési bizottság ülésein, az 
egyetemen, résztvesz a pályázatok elbírálásában, dönt a munkák kiadásában, ellenőrzi az 
építkezéseket. Sokat foglalkozik Szeged történetével, árvizekkel, különös gonddal ügyel az 
építkezések esztétikai szempontjaira. Rendszeresen látogatja az egyetemet, résztvesz a szegedi 
közéletben.

A klinikák amerikai gyorsasággal nőnek ki a földből a következő sorrendben: gyermek (96 ágy), 
szülészet (119 ágy), sebészet (108 ágy), diagnosztikai (38 ágy), bőrklinika (108 ágy). Az 
épíkezéseknél és a felszerelésüknél a drágább, de jobb decentralizációs elvet érvényesíti. Minden 
klinikán volt röntgen, EKG, jól felszerelt laboratórium (kémiai, szerológia, bakteriológiai, szövettani 
— bőrklinikán mykológia, a gyermekklinikán pH-mérő!), fotólaboratórium, állatistálló, könyvtár 
tanterem, étterem, konyha, mosoda, orvos- és nővérlakások. A női klinikán a betegeknek fejhallgatós 
rádiója volt. 5—6 betegre jutott egy orvos és egy nővér. Az orvosok és a nővérek klinikai bennlakása
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szintén a nyugati modellt követte: a betegellátást javította, a fiatalok lakásgondjain is segített, 
kedvezett a baráti közösségek kialakulásának.

A kész klinikák több külföldi látogató szerint Európa élvonalába tartoztak.
Klebelsberg kiemelten kezelte a diákjóléti intézményeket, a menzát. Az újonnan létrehozott 

kollégiumok a legmodernebb európai intézményekkel is felvették a versenyt. Ntelvtanárokat 
szerződtetett a kollégiumokba, két nyugati nyelv tanulás kötelező volt. O hozta létre az Ady téri 
sportelepet. a rendezvények rendszeres vendége, kupák védnöke volt.

Klebelsberg személy szerint is jól ismerte az egyetemi tanárokat, hisz kétharmad részüket már ő 
nevezte ki és baráti kapcsolatban volt velük, minden számottevő kutatót ismert, jóformán mindenkiről 
tudta, hogy min dolgozik. Számontartott minden reményre jogosító fiatalt. 1931. október 3-án ezt 
módja, mint leköszönő miniszter a szegedi egyetemi tanároknak: „Gondoljatok vissza azokra az 
időkre, amikor először jelentem meg kedves körötökben. Először mentem el a klinikákra, először az 
elméleti intézetekbe...Valami csodálatos bizakodás töltött el benneteket. Bámultalak, s azért a nagy 
bizalomért meg is szerettelek benneteket.”

A klinikák elkészülte után kezdetét veszi Klebelsberg fő művének, a Dóm téri intézeteknek a 
megvalósítása: szükségessé vált az orvoskari elméleti intézetek, a gyógyszerészi kar, a 
természettudományi laboratóriumok, a Temesvárról elűzött Csanádi püspökség és a Hittudományi 
Főiskola elhelyezése. A Dóm tér megálmodója Klebelsberg volt, ihletője a szeged-csanádi püspökség 
alapítójának, a vértanú Szt. Gellért püspök szülőhelyének. Velencének Szt. Márk főtere. A 
homlokzatok puritánsága, az ablakok az I. Erzsébet-kori college-ok hangulatát idézik. Építésze 
Rerrich Béla. komoly, segítője a Temesvárról elűzött Glattfelder Gyula püspök. A Nemzeti Pantheon 
mintája a bolognai, padovai egyetemek, firenzei akadémia történeti emlékcsarnokai lehettek. A 
művészeti és szellemi élet kiválóságainak, hőseinek szobrait Klebelsberg Stróbl Alajos hagyatékából 
hagyatékából szerezte, több az ő ajándéka. Számos szobrot Is festményt ajándékozott az egyetemnek. 
Az árkádok alatt sétáló egyetemistáktól Klebelsberg azt remélte, hogy nem fognak elmaradni a 
Pantheon kiválóságaitól. Klebelsberg jelentős segítséget adott a háború miatt félbemaradt Fogadalmi 
Templom építéséhez. A Dóm orgonája legkedvesebb alkotása, melynek kedvéért Párizsban többször 
meglátogatta a Szt. Klotild templomot, hogy híres orgonáját meghallgassa. A szegedi orgona kora 
egyik legnagyobbika lett. Klebelsberg ötleteként valósult meg a Salzburgi Ünnepi Játékok mintájára a 
Szabadtéri Játékok.

Alkotói életének legszebb, Szeged életének legnagyobb ünnepe volt a Dóm tér avatása 1930. 
október 23—25. között, elkészült az egyetemi építkezések első üteme: a klinikák, az elméleti 
intézetek, a kormányzó elhelyezte a Dóm téri épületegyüttes zárókövét, átadták a Nemzeti 
Emlékcsarnokot, Klebelsberg felavatta az 5000. népiskolái', a rókusit. A Dóm felszentelésekor 
csendült fel a Klebelsberg által kiírt zenei pályázat nyertesének, Dohnányi Ernőnek Szegedi Miséje. 
Az ünnepséget a rádió is közvetítette.

Klebelsberg egyik államtitkára eképpen emlékszik meg:
„A miniszter repülőgépen ment le Szegedre. Megadatott neki az, amire Petőfi vágyott, hogy a 

magasságban szárnyalva tekinthessen le a nagy magyar Alföldre, ahol megláthatta az óriási sík 
térségben szerteszórt tanyai iskolák sokaságát, saját alkotásait. Akik akkor lehettek, emlékeznek arra a 
túláradó, örömteli meghatottságra, amellyel a tanyák világában előtűnő iskoláiban gyönyörködött.

Harangzúgás közepette indult meg az általa alkotott, napsütötte, virágba borult téren az ünnepi 
menet: Klebelsberg vezette az alkotók menetét, mellette haladtak a Dóm és a tér építőművészei, Foerk 
és Rerrich, a Szegedi Mise alkotója, Dohnányi s utána a többi alkotók, festők, szobrászok, 
iparművészek, építőmesterek, orgonaépítők, pallérok, szakiparosok, előmunkások, hosszú menetben, 
az utolsó napszámosig, mind-mind valamennyien, akik resztvettek a közös, nagy munkában...Ezrek 
ajkán szállt magasba a nemzeti imádság Klebelsberg gyönyörű müvének láttára.”

Klebelsberg ekkor avatják Szeged díszpolgárává. Decentralizációs politikájában a Szegedi 
Egyetem feladatának Klebelsberg az Alföld-kutatást is szánta. Az általa életrehívott Alföld Bizottság 
első elnökévé Móra Ferencet tette, akinek ásatásait is támogatta. Klebelsberg eszméinek megtestülsée 
évtizedekkel később — Péter László szerint — Szent-Györgyi Albert közvetítésével, a Szegedi 
Biológiai Központban valósult meg.

Szent-Györgyi Albert életében Klebelsberg Kuno meghatározó szerepet játszott. (Hannus, Huszti, 
Péter László, Szabó Tibor, Zallár és Zombori) Szent-Györgyi 1919 óta külföldön tartózkodott és
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hazatérni már nem is szándékozott. A kint kutató tehetséges tudósra felfigyelt Klebelsberg és egy 
osztályvezetőjét 1928-ban kiküldötte Cambridge-be, hogy keresse fel a Hopkins intézetében dolgozó 
fiatal tudóst: nem volna-e kedve hazajönni, ha Szegeden megkapné a megüresedett orvosvegytani 
intézet katedráját. Szent-Györgyi „erős szavakkal" visszautasította az ajánlatot. Nem sokkal ezután 
véletlenül személyesen találkoztak, és Szent-Györgyi nagy meglepetésére a miniszter minden sértődés 
nélkül „ a legnagyobb szeretet és bizalom hangján " szólította meg és ismételte meg a meghívást. Ettől 
kezdve együtt dolgoztak és 1928. október 1-én nevezte ki Klebelsberg Szent-Györgyit egyetemi 
tanárrá. Intézetét a Rockefeller Alapítvány támogatásával szerelte le. Klebelsbergnek tetszett Szent-
györgyi angol úriemberes alakja, aki a korábbi, a katedra magaslatáról szónokló professzortípussal 
ellentétben közvetlen kapcsolatot alakított ki a hallgatókkal, munkatársaival, nem ritkán teniszezve is 
velük 

Szent-Györgyi egész életében csodálattal és hálával emlegette Klebelsberget, amint ő hívta: 
Gazdáját: „Egyik legnagyobb meglepetése és benyomása volt életemnek láthatni, hogy Klebelsberg 
Kuno, a történész, a jogász, szinte gondolkodás nélkül, biztos intuícióval hogyan látta át mind a 
legtermészetesebb dolgot, mindazt, amire én évtizedes laboratóriumi munkával és tépelődéssel 
jutottam. A mélységes összefüggések megérzésének ez a képessége szinte kísérteties, emberfeletti 
benyomást tett rám Klebelsberg grófban. " 

Klebelsberg már nem élte meg Szent-Györgyi Nobel-díját, melyben — túlzás nélkül mondhat juk 
—, neki is sz repe volt. A Nobel-díj elnyeréséről való értesülés után Szent-Györgyi első ót ja a Dóm 
kriptájába, K.obelsberg sírjához vezetett. „Neki köszönhetem, hogy Magyarországon vagyok, az ő 
lelkének nagysága hozott vissza... Mindig az ő elgondolásainak próbáltam megfelelni. " — És amikor 
több évtizedes távollét után először 1973-ban hazajött a Szegedi Biológiai Központ felavatására, 
édesanyja sírja mellett megint Klebelsbergét kereste fel, amelyről az újságok mélyen hallgattak. 

1933. november 19-én a Szegedi Egyetem ünnepélyes közgyűlésén Kováts Ferenc ex-rektor 
eképpen emlékezett Klebelsbergről: „Gróf Klebelsberg Kuno azt a felfogást tette magáévá, amelyet 
nemzetünk legnagyobbjai Szent Istvántól kezdve vallottak Nagy Lajoson, Korvin Mátyáson, Pázmány 
Péteren, Széchenyi Istvánon keresztül. Felismerte, hogy Nyugathoz való tartozásunk móltunkban és 
jelenünkben, történelmi küldetésünkben és kultúrvágyainkban gyökerezik, és ihletes buzgósággal s 
maradandó sikerrel kezdeményezte, megerősítette, mélyítette és kiépítette kultúrkapcsolatainkat a 
Nyugattal...Klebelsberg a magyar nemzet egyik legnagyobb lángelméje." „Nem volt Magyarországnak 
még ilyen kultúrájú, ilyen sokoldalú, ennyire képzett államférfia, mint ő, s a világon is nehezen lehet 
párját találni." (Gróf Apponyi Albert). Nemzetünk legválságosabb idejében, amikor puszta létünk 
forgott kockán, kiutat talált. 

Alkotását dicséri Nobel-díjasaink, olimpiai aranyérmeseink egész sora. 
Alkotó hazafisága, erkölcsi emelkedettsége, örökérvényű gondolatai irányt mutatnak a harmadik 

évezredre. _ ^ f f i v M ^ . 
Nekünk — hálás örökösöknek — emlékét ápolni és megőrizni büszkén vállalt, nemes szent 

kötelesség! 

* * * * * * 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden Kedves ÓltaS' 
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