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Tisztelt Professzor Orlo
Az STD T{rsasdg vezet6s6ge 6s magam nev6ben tisz-
telettel k6szcintom Prcjfesszor urat 70. sziilet6snapjdn.
Engedj6k meg, hogy rcividen mdltassam Professzor Ur
6rdemeit, amelyet a venerol6gia/HlV/STD teriiletdn
fejtett ki. Professzor Ur prilyfja kezdet6t6l drdekl6dcitt
a venerol6gia irint. Az OBNI STD centrum el6di6nek
is tekinthet6 fn. diagnosztikai laborat6rium munk6j6-
hoz ifiliu orvosk6nt csatlakozott, munkdssdg{t szdmos
publikdci6 bizonyitotta.

1979. 6vt6l az Orsz|gos 86r- 6s Nemik6rtani lntlzet
(OBNI) igazgat6 helyettese lett. Tal6n sokan nem tud-
jilk, de az OBNI az 1953-ban tort6nt alapit6sdt6l a 2005.
6vben tcirt6n6 megsziintet6s6ig a hazai venerol6gia el-
l6tf s irdnyitdsdban kulcss zerepet jfitszott. AztdLn meg-
6rkezett a vil6gba, igy haz6nkba is a HIV infekci6, az
AIDS. Az, hogy a hazai b6r- 6s nemibeteg-gondoz6k
felk6sziilten v6gtak bele a sziirlvizsgillatok v6gz6s6-
be 1986. janu6rjrit6l, az Horvdth Professzor Ur 6rde-
me. 1985 6sz6n megalakult a Nemzeti AIDS Bizotts6g
(NAB), amelynek 20 6ven keresztiil a tagja volt. V6-
lem6nye, javaslatai a NAB tev6kenys6ge szempontj{,
b6l meghatdroz6 volt. Professzor Ur 6rdeme, hogy a
hazai HIV sz(r6si rendszer egyik, tal6n ma m6r nyu-
godtan kijelenthetjiik, legfontosabb 6gdt az OBNI k6-
pezte az int6zetben kialakftott sziir6laborat6riummal
6s a mcigdtte 6116 b6r- 6s nemibeteg-gondoz6 (BNG)
hril6zattal. Az OBNI-ban Professzor Ur irdnyit6sdval
kezdtiik meg 1986. janu6rjriban a tiinetmentes HIV
fert5zottek gondozdsdt, amely az 1991-ben l6treho-
zott STD ambulancia e16dj6nek is tekinthet6, hiszen a
HIV fert6z6ttek venerol6giai ell6t{s6t 6s szorosan vett
nem venerol6giai, de a genitoan{lis r6gi6t is 6rint6 pa-
naszok orvoslds{t is lelkesed6ssel v6geztiik. Az OBNI
STD centruma, amely magdban foglalta a mikrobiol6-
giai vizsgrllatokv6gz6,s6t, a syphilis 6s HIV szerol6giai
sziir6st 6s verifikdci6t (7997. 6vt6l az OBNI Humdn
Retrovfrus 6s AIDS Sziir6- 6s I(utat6laborat6riuma
a meger6sit6 vizsgdlatok v,6gz6s6hez is megkapta az
enged6lyt), a kezeldst, gondozdst 6s tandcsaddst egye,
di.il6ll6 volt, hiszen ez volt az a rendel6s, ahol az STI/
STD-re gyanris ti.inetekkel jelentkez6 betegeknek biz-
tositani tudtuk a korrekt kivizsg6list 6s az aetiol6giai
szeml6leten alapul6 adekv6t elldtfst. Nemcsak a
BNG-kb6l, hanem az orszig minden csiicsk6b6l a kii-
ldnboz6 szakorvosi rendeldsekr6l 6rkeztek a betegek
az OBNI STD centrumdba, amely az OBNI idej6ben
val6ban az Orszilgos lntdzet feladatainak megfelel6en
orsz{gos hatfskorrel rendelkezett! Az STD Centrum a
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szakorvosok k6pz6s6ben kiemelked6 szerepet j6tszott.
A vezet6s6vel megbfzott 6ltal6nos igazgat6 helyettes
f6orvos 6s lelkes szakorvos csapata Orcimmel fogadta
a fiatal, tanulni vfgy6 szakorvos jel6lteket. Professzor
Ur szakmai igazgatisa alatt az STD/HIV gondozds
munkacsoport szakorvosai 1993-2000 kozdtt sikeres,
bentlakfsos tan6csad6 tanfolyamokat tartottak, ame-
lyekre a tanfolyam r4.szdrev6i mind a mai napig j6 em-
l6kkel gondolnak vissza. A tanfolyamok megval6sit6-
s{hoz Profes szor O r szakmai tan{csokkal ifurult hozzi,
a kolts6geket a sikeres NAB pdlydzatok biztositottrik.

Az STD T6rsas6galapit6sa Professzor Ur citletevolt. Az
el6kEszft6 munkdlatok ut6n 1996. jdnius 24-6n alakult
meg a Tdrsasdg, amelynek alapit6 eln6ke lett. Profesz-
szorOr elnciks6ge alatt az 6ves rendezv6nyeink mellett
egy Eur6pai IUSTI (2000-ben) 6s k6t Alpok-Danubia-
Adria ([ADA] 1998'ban 6s 2005-ben) konferencift is
szerveztiink.

Horvdth Professzor Or I99L dvt6l 2O05. mfrcius 31-
ig, az OBNI sajn{latos megsztintet6sfig, az int6zet
f6i,gazgato f6orvosa volt. \992.6vben a Semmelweis
Egyetem B6r-Nemik6rtani I(inik{ja tansz6kvezet6
egyetemi tanfra lett. A k6t int6zet vezet6jek6nt kifej-
tett tev6kenys6ge r6v6n mind a mai napig meghat6roz6
szem6lyis6ge a szakmdnknak. Professzor Ur sz6lesko-
rti szakmai ismeretei r6v6n fontos szerepet jitszott az
interdiszciplindris pdrbesz6d alakit6s6ban, kiilondsen
az infektol6gia 6s immuno-allergol6giai teriilet6n.

Horv{th Professzor Ur szakmai tev6kenys6g6nek el-
ismer6sekdnt szfmos kitiintet6st kapott. Nemzetkiizi
elismer6s6t a tiszteletbeli tags{gok f6mjelzik.

Szakmai tev6kenys6ge rendkfviil szdleskdr( volt, igy
tdbbek k6z6tt f6v{rosi szakfeliigyelet elndke, a b6r- 6s
nemigy6gyf szati szakmai koll6gium elncike, kiilonbci-
z6 szakmai koll6giumok tagja, a Magyar Dermatol6gi-
ai Tdrsulat (MDT) elnoke feladatokat is ellitta.

Az STD Tdrsasrig elndkek6nt ezen az i.inneps6gen els6-
sorban az STD aspektusrib6l kivdntam 6rt6kelni Hor-
vdth Professzor Ur 6rdemeit.

V6gezetiil engedj6k meg, hogy rdviden kit6rjek arra,
hogy szem6ly szerint 6n mit is k6sz6nhetek Professzor
Urnak? 1985 6szdt6l sok feladatot kaptam, id6nk6nt
tril sokat is, de kihivdsnak 6s nem tehernek tekintettem.
Ennek koszcinhet6en alkalmam volt megismerni az
epidemiol6giai munka sz6ps6geit. El6szor, mint szer-
vez6si 6s m6dszertani oszt|lyvezet6, majd l994-t6l
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mint eltaldnos igazgat6 helyettes komoly betekint6st
nyertem a b6r- 6s nemibeteg-gondoz6 h{l6zat munk6-
j{Lba, a probl6m6k megoldrisdba. Az STD ambulancia
'6s a HlV/Venerol6giai gondozis vezet6jek6nt Magyar'
orszdgon egyedtil6ll6 tev6kenys6g r6szese lehettem.
A venerol6gia, az STD elldtrisban eltcilt<itt kozel25 6v
tapasztalatai mind a mai napig az orvosi tev6kenys6-
gem meghatdror6i. Az STD T{rsasdg els6 f6titk6rak6nt
lelkesen vetettem bele magam a munkdba. felenleg,
mint a T6rsas{g elncike igyekszem m6lt6 ut6da lenni
Professzor Urnak. I(ciszonom Professzor Ur!

Tisztelt Professzor Ur!
I(v6njuk, kiv6nom, hogy j6 eg6szs6gben €lvezze uno-
k6i tdrsasrigdt. Legyen tov6bbra is aktiv 6s tan6csaival,
dtleteivel segitse a lelkes ut6dok munkdj6t. B6rmeny-
nyire is hihetetlen, egyre tobben ismerik fel a fiatalabb
kollegfk k6ziil, hogy az STI/STD a medicina egyik
legizgalmasabb, interdiszciplindris teriilete. Vdgezetiil
feles6g6nek Ev6nak is koszonjiik, hogy megteremtette
azt a biztos h6tteret, amely az akad6mia karrier el6r6-
sdhez 6s mtivelds6hez n6lkiildzhetetlen. Hosszri 6s bol-
dog 6letet kiv6nunk

Dr. Vdrkonyi Vikt1ria az STD Td.rsasd.g Elniike

. A koszrintd r<ividebb vrlltozata a Professzor Or Tiszteletdre 2009.
dprilis 28-in rendezett vacsoren hangzott el.

DR. TISZA TIMEA KtiSZ(iNT6JE

Tisztelt Professzor Ur, kedves l(oll6gik!
A Vdrkonyi Elnrik Asszony 6ltal fehajzolt pdlyak6phez
nem tudok mithozzfitenni, hiszen Tan6rn6n6l iobban
senki nem ismeri Professzor Ur szakmai eredm6nyeit
6s munkfss{gdt. Inkfbb arr6l besz6ln6k teh6t n6h6ny
sz6t, hogy szfmomra mit jelentett az a 20 6v, melyet
Horvdth Professzor Ur tanitvdnyak6nt 6s munkat6rsa-
k6nt tdltottem kezdetben a B6rklinikrin, maid a Ma-
gyar STD T6rsas6gban.

1988. okt6ber 1-6n ldptem be a SOTE B5r- 6s Nemik6r'
tani Klinikrijdnak k6tel6k6be, mint egyetemi gyakornok.
Ab6rgy6gyiszatr6l persze nem sok fogalmam volt, an'
nak ellen6re, hogy becsiilettel l{togattam nemcsak a

gyakorlatokat, hanem az el6ad6sokat is, ugyanis a ne-
gyed6ves medikusok kdzt - akik ekkorra mrir riltaldban
akkori szok{s szerint felhagytak az egyetemi el6adrisok
ldtogatrisival - fut6tiizk6nt terjedt el az 6v elej6n, hogy
a b6rgy6gy6szat el6addsokra m6giscsak 6rdemes lesz
bej6rni. I(iiloncisen izgalmasnak ig6rkezett az STD
stfdium, melyr6l kiadott el6adrisi <isszefoglal6 cim-
lapj6n diszelgett az az6ta is eml6kezetes mondis. ,,Ha
megevd.d az konczd.t, igyad red az 6 levdt isl'

Amikor a csalddomnak bejelentettem, hogy b6rgy6-
gydsz leszek, r6szben oriiltek, hogy egy ilyen kony-

nyed, elegdns, n6knek val6 szakmft vdlasztottam,
ahol nincsenek srilyos betegek, ahol nem kell i.igyelni,
6s csak 6 6ra a munkaid6, rdszben sajndltak, hogy egy
homdlyos szakteriileten kell majd a sot6tben tapoga-
t6znom a papul{k 6s unguentumok kiismerhetetlen
vil6g6ban.

A B6rklinikdn eltdltcitt els6 hdrom h6nap ut6n persze

vil6goss6 vdlt, hogy a vdrhat6 el6nvokb6l egy sz6 sem
igaz, hiszen sem az onkodermatol6giai osztdlyon ke-
zelt, sokszor haldokl6 melanomis betegekkel val6 fog-
lalkoz{s, sem az iigyeletben menetrendszeriien hajnali
2 6rakor becsenget6 tripperes tortik kamionsof6rok
elldtrisa nem volt egy lerinyrilom. Gyorsan r66bredtem,
hogy itt bizony fel kell ktttni a gatyet.

Mit is mondott Horv6th Professzor Or, iddztem fel
magamban akkor, amikor m6g csak a B6rklinik6ra to-
rekv6 szigorl6k6nt fogadott engem?

*En az embereimet rdteszem egy sinre, 6s s\priim el6t-
tilk az utat. A tiibbi azutdn mdr frajtuk mrthH'

Nos, erre a sinre igazib6l l99I 6szdn keriiltem r{,
amikor Professzor Ur bevdlasztott azon n6hdny kol-
l6gakoz6, akik az akkor orsz6gosan els6k6nt elindul6
STD ambulancia ,,kezd6 csapatdt" k6pezt6k. Az STD
fogalma abban az id6ben tgljesen fj dolognak szimi-
tott, amit a napi betegelldt6s kozepette, menet kdzben
tanultunk valamennyien, ki, ahol 6rte.

Nagy volt a szakmai kihfvfs, hiszen b6rgy6gyiszl<6nt
az infektol6gia egy nagyon specidlis teriilet6t kellett
m(velniink. M6g nagyobb kihiv{st jelentett egy olyan
beteganyaggal val6 foglalatoskodds, akinek a legin-
timebb magdn6let6t kellett firtatnunk, 6s ez nagyon
sokszor bizonyult neh6znek.

Horvith Professzor rir azonban nem ismert tr6fdt,
a kikdpzdst birni kellett. Akkor, bevallom, sokszor
diihongtem emiatt, ma nem gy6zom {ldani 6t az6rt,
hogy olyan feladatokkal bizott meg, amikr6l n6ha azt
gondoltam, meghaladjfk d'lelkier6met, de nem volt
pardon, a feladatot el kellett v6gezni. Csakhamar rdszt
vettem a HIV pozitivak gondozhs6ban is, ami abban
az id6ben, amikor m6g semmifdle gy6gym6d nem 6llt
rendelkez6sre, bizony sok szorongdst okozott. Abban
azid6ben, amikor a homoszexualit6s m6g kordntsem
volt annyira term6szetes 6s elfogadott szexudlis ma-
gatartds, mint manapsig, ezzel a beteganyaggal val6
b6n6s is specidlis kovetelm6nyeket t6masztott. Ko-
moly segits6get jelentett ebben mindannyiunknak,
k6s6bb a gondoz6kban dolgoz6 koll6griknak is, hogy
elindultak a HIV counselling tanfolyamok az AIDS
Bizottsdg t{mogat6s{val, az OBNI szakmai feli.igyele-

t6vel, melyeket V6rkonyi Tandrn6vel 6s Tak6csy dok-
torn6vel nagy lelkesed6ssel szerveztiink 6s bonyoli-
tottunk. Ezt a szakmai kihiv{st is Horvdth Professzor
Urnak koszonhetem.
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1999-ben ugyan irgy dcintottem, hogy elhagyom a 86r-
-klinil<6t 6s mds szakteriileten pr6brilok szerencs6t, de

a szatmai kapcsolatunk Professzor Urral nem szakadt
meg, hiszen az STD T6rsas6g megalapit6sa ut6n a
Magyar Venerol6giai Archivum szerkesztSjek6nt dol-
gozhattam 4 6ven rit, ily m6don betekint6st nyerhet-
tem egy szakmai lap kiad6sdnak fort6lyaiba. Sz6mos
sikeres konferenci6f szerveztiink Professzor Urral 6s

Tan{rn6vel, melyek a hazai 6s ki.ilfoldi szakmai kcirdk
elismer6s6t is kivivt6k.

2006 novemberdt6l a stafdtabotot 6tv6ve Vdrkonyi El-
ncik Asszony vezet6se alatt F6titk6rk6nt vehetek r6szt
a Tdrsasfg munkrijdban.

Mit koszonhetek teh6t 6n szem6ly szerint Horvfth
Professzor Urnak? Hogyan tudtam el6re haladni azon
a sinen, amire valaha r{tett, 6s egy darabig soporte is
el6ttem az utat? Ma b6r-nemigyogy|sz, kozmetol6gus
szakorvos, a Magyar STD Tdrsas6g f6titk{ra, az,,STD
6s genitdlis infektol6gia" f6szerkeszt6 helyettese, a Ma-
gyar Dermatol6giai T6rsulat vezet6s6,g6,nek tagja, az

IUSTI Eur6pai boardjdnak tagja, az ADA boardjdnak
tagja, 6s egy nemzetkozi szinvonalon tev6kenyked6
STD 6s HPV centrumot mrikcidtet6 rendel6 tfrstulaj-
donosa vagyok. I(dszonom Onnek, Professzor Ur.

Dr. Tisza Timea az STD Tdrsasdgfftitkdra

DR. VERES GifuOR K(iSZ(iNT6JE

Tisztelt Professzor Ur!
Mikor megtudtam, hogy a fiatal tanitvdnyok koziil
engem 6rt az a megtiszteltet6s, hogy sziilet6snapj{n
ktisz<intheti Professzor urat, megfordult velem a vil6g.
A btszkesdg mellett ndmi f6lelmet is 6reztem, hogy
k6pes vagyok-e 16 6s elhiszik-e majd, hogy ennyi j6t
szivb6I lehet mondani.

Eszembe jutott Professzor rir mond6sa: ,,a nagy bdrgy6-
gytiszoknak ldnyuk van - ezdrt eljdtszottam a gondo-
lattal, hogy 70 6ves vagyok 6s mesdlek 3 ldnyomnak ds

majdani sok unokdmnak szakmai induldsomr6l'!

Tudj6k, nekem jo - bir nem kcinnyii - volt tanulni
a szakmdt, mert els6 tan6rom, Horvdth Attila, nagy
formdtumri ember 6s nagy pedag6gus volt. Szakmai
gyakorlati ismerete 6s elm6leti tuddsa mindenkit
feliilmrilt, ez6rt tekint6ly6t nem kiharcolnia kellett,
hanem mag6t6l 6rtet6dott. Viselked6se igazi vezet6-
hoz m6lt6 volt. A klinika minden rezdiil6s6t ismerte,
mindent menedzselt irgy, hogy beosztottait6l maxi-
m6lis tuddst, de legalfbb gondolkoddst 6s sok-sok
munkdt kovetelt.
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IChivis volt vele dolgozni, igy n6tt naggy| mellette
egy - egy teriilet megkeriilhetetlen szaktekintdlye, mint
V6rkonyi, Somlai 6s Marschalk6 tandrn6k.

Hogyan tanitott? Provokdlt. Volt szerencs 6rn vizsgiztat-
ni vele. Soha nem a lexik6lis tud6s 6rdekelte, magoldssal,
kit6r6 szovegel6ssel nem sokra ment az ember. Ert6kel-
te viszont a szintetizdl6 gondolkodrist, a j6zan paraszti
6szt, a szabatos, pontos megfogalmazdst. I(em6ny, szi-
gorir ember volt. Professzori vizitre megszeppenve v{r-
tuk, ijedti.inkben m6g arra a k6rd6sre is megtaldltuk a
v6laszt, amin koribban nem is gondolkoztunk. Mtiv6szi
m6don terelgetett benni.inket, fiatalokat a megoldfsok
fel6. Ha olykor felfortyant is, soha nem al{zott meg,
pl6ne a beteg el6tt. Egy6bk6nt a betegekkel val6 visel-
ked6sb6l is dletre sz6l6 mint6t adott szdmomra, akiket
mindig els6dlegesnek tartott, mindig volt n6hdny em-
beri szava hozzljuk. Szeretett veltik besz6lgetni.

Sok mondds6t, tan{csft ma is 6rzom. Ha bizonyta-
lanl'agyok, mondom magamban: a prof. ezt kap6sb6l
tudn6. Csak igy - a prof. Ugyanis ez sz|momra egy6r-
telmii meghatirozis, csak egy embert jelent. Erre egy
p6lda: Dobozy professzor rir egyik tanitvdny6val elbe-
szllgefte 6 is ,,a profr6l'1 6n is ,,aprofr6I" besz6ltem. Es
p{r mondat erejdig mindketten azt hitti.ik, ugyanarr6l
az emberr6l van sz6.

Amikor a klinikdra keriiltem, a n6k mellett volt p6r
eszes fif tele ambici6val 6s tud6sv|ggyal Kiilon em-
litdstikkel nem a n6ket akarom h6tt6rbe szoritani, de
ez egy n6i szakma, dont6en n6i vezet6kkel. Amikor a

professzorvdlt6s bekovetk ezett, elfogyott sz6munkra a

leveg6. I(iil<inboz6 okokb6l, de legt6bbiink elkeriilt a

klinikdr6l (I(ov6cs Jdnos, Bir6 Liszl6, Forg6cs Bal6zs,
egy id6re Szakonyi lozsef). Csaknem f6l focicsapat.
Focinyelven sz6lva mi lehetti.ink volna a nagy csapat 6s

mi6nk a hat-h6rmas gy1zelem.

Velem igy is csoda tcirt6nt. Nagyon szorgalmasan tanul-
tamaz egyetemen, he$egenflzikai munkfval keresve a
p6nzt, hogy orvos legyek, hisz aryukfm egyedtil nevelt
minket. De eljutottam a klinikriig, 6s a legnagyobbt6l,
a legnagyobbakt6l tanulhattam. Tisztelettel koszcincim
meg Professzor rirnak.

Sztlet6snapjdn nagy szeretettel kciszontcim a fiatalok
nev6ben 6s kedvencemb6l, a Faustb6l vett idlzettelz6-
rom mondanival6mat:

,,Ily ilnnepl4sre, 6 nagy fdrfifi,
ily roppant tiszteletre, vajh, mit 6rzel?
Boldog ki gazdag szellemdvel
szolgilja ezt meg jdmborull'

Dr. Veres Gdbor
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1, dbra, Horvdth Professzor LIr 6s felesdge megdrkezett a szille-
tdsnapi vacsordra

2, dbra, A Rdv zenekar kisdretdben Korptis Eva hnekelte a sz6-
kely a szi.ilet1snapi kdszdntdt

3. dbra. Prof. Angelika Stary, Sdltz-Szr)ts professzor LIr, Hans
Stary ds az iinnepelt Horvclth Professzor

6. dbra. Dr. Veres Gdbor a legfiatalabb szakorvos tanitvclny
i,innep i megemldkezdse

7. dbra, Dr. Melczer Zsolt sziildsz-n6gy1gyd.sz a professzor Arral
trirtdnt els6 taldlkozdsdra emldkezett (b 6rgy 6gy dszat szigorlat)

8, dbra. Professzor Ar megkr)szr)nte a munkatdrsak ds a tanitvti-
nyok ktisztintdsdt

5, dbra, Dr. Tisza Timea sziiletdsnapi kiiszrjntfiie

<X, dbra, Szilletdsnapi kr)szrjnt6 - Dr. Vdrkonyi Vikt6ria
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9, dbra, A mikrobiol6gusok nevdben Dr. Dedk Judit gratuldlt
Professzor Arnak

10. dbra. Prof. Angelika Stary (Bdcs, IUSTI World President)
kd s zd ntd tte P r ofe sszo r Urat
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1 7. 6bra. Prof. Sdltz-Sz}ts (Bdcs, Alpok-Danubia-Adria alapit1
eln d kd i.idv d z16 b eszd de

13. dbra. IJnnepi torta egy kis tilzijdtdkkal


