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A gyászoló család, a Debreceni Egyetem és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja mindazokkal, 

akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy

PROF. DR. KERTAI PÁL

a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karának Professor Emeritusa, M

életének 89. évében, 2016. május 25-én örökre eltávozott közülünk.

Búcsúztatására 2016. június 8-án, szerdán 11:00 órakor
kerül sor a Debreceni Köz 2-es számú ravatalozójában.

Dr. Kertai Pál professzort
a Debreceni Egyetem, a Népegészségügyi Kar, az Általános Orvostudományi Kar,

valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat saját halottjának tekinti.
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Kedveseim!

Így szólított meg ben- 
nünket Kertai Pál pro-
fesszor úr 2016. május 
18-án a Fiatal Higiéni-
kusok Fórumának meg- 
nyitóján, annak díszven- 
dégeként, s többek kö-
zött azt mondta, hogy 

„...az éltet, hogy köztetek, {atalok között lehetek”.
Egy hét múlva, 2016. május 25-én, a reggeli órákban 

mély megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy Kertai Pál 
professzor úr váratlan hirtelenséggel távozott közülünk. 
Hallgatói szigorlatokat készített elő, kirakta az asztalra 
a tételeket, de a hallgatókat már nem hívta be a terem-
be...

A hír hallatán a döbbenet hitetlenkedéssel társult, 
hisz semmi nem utalt rá, hogy félbemaradnak nagy si-
kerrel kecsegtető kísérletei, elárvul a „kisház” dolgozói 
szobája, ahova olyan tisztelettel és szeretettel jártunk, s 
ahol mindig olyan kedves érdeklődéssel fogadott ben-
nünket. Egy kiváló embertől, egy karizmatikus oktató-
tól, egy a tudomány nyitott kérdései és új eredményei 
iránt mindig rendkívüli érdeklődést mutató kutatótól, 
egy hazánkban meglehetősen mellőzött szakterületet 
példaértékű felkészültségével, színes egyéniségével, lel-
kesedésével és elkötelezettségével felminősítő szakem-
bertől kell búcsúznunk.

Kertai Pál professzor úr 1927. december 20-án szü-
letett Veszprém megye kis falujában, Tótvázsonyban, 
de iskoláit már Budapesten végezte. Apai nagyanyja – 
{aiban meghiúsult álmát – kis unokája révén akarta 
megvalósulva látni. Szeretettel terelgette az orvosi pá-
lya felé: Paul de Kruif „Bacillusvadászok” című köny-
vét ajándékozta neki 10. születésnapjára, s 15. szüle-
tésnapjára már Pólya Jenő épp akkor megjelent „Az or-
vostudomány regénye” című könyvét kapta meg tőle. 
„Nagyanyám győzött” – mondta professzor úr.

Professzor úr az akkori Pázmány Péter Tudomány-
egyetem Orvosi Karán 1951-ben szerzett orvosi diplo-
mát summa cum laude minősítéssel. Egyetemi tanul-
mányai alatt nemcsak a szakmai ismeretek, de az okta-

tói, kutatói, emberi példák iránt is rendkívüli fogékony-
ságot mutatott, s pályája emlékezetében több mint fél 
évszázad múltán is hálás tisztelettel idézte fel mindazo-
kat a professzorokat (Mansfeld Gézát, Faragó Feren-
cet, Dabis Lászlót), akik a későbbi pályájának alakulá-
sát meghatározó, azt megalapozó értékeket közvetítet-
tek számára.

Végzés után hat éven keresztül az egyetem Kórélet-
tani Intézetében dolgozott, ahol táplálkozáskórtannal 
és a pajzsmirigy kórélettanával foglalkozott, s Sós Jó-
zsef professzortól – elmondása szerint – egész életútját 
meghatározó indíttatást kapott: miszerint a politikát ki 
kell zárni a munkahely falai közül, felkészülten és el-
kötelezetten kell oktatni, eredményesen kell művelni 
a „kísérletes közegészségtan”-t, s emellett szeretni, épít-
getni kell magunkban és másokban a „homo ludens”-t. 

1958-től az Országos Közegészségügyi Intézet Élet-
tani és Kórélettani, valamint Biológiai Gyógyszerellen- 
őrző Osztályának vezetője, később a Település-egész-
ségügyi Főosztály főosztályvezetője lett. Ebben a pozí-
ciójában felelős volt az Intézet levegő-, víz-, talaj-, tele-
pülés- és iskola-egészségügyi tevékenységéért, de emel-
lett kutatási tevékenysége is kiszélesedett: a levegő és 
az ivóvíz szennyező anyagainak, valamint a zajnak és 
az ionizáló sugárzásnak a hatását tanulmányozta állat-
kísérleti modellekben, illetve a bakteriális endotoxinok 
neuroendokrin rendszerre kifejtett hatását vizsgálta. 
Meghatározta a pajzsmirigy-hormonok élettartamát 
a szérumban, igazolta a bakteriális endotoxinok zsíra-
nyagcserére kifejtett hatását, kimutatta a granulocita- 
mobilizáló faktor és az endogén pirogén azonosságát. 
1964-ben kandidátusi, majd 1974-ben akadémiai dok-
tori fokozatot szerzett. Kutatói pályája kiteljesedett, de 
mint oly sokszor említette: „Az oktatás nagyon hiány-
zott – én azt a Soós-intézetben nagyon-nagyon meg-
szerettem.”

Ezt az óriási hiányérzetet szüntette meg kinevezése 
a Debreceni Orvostudományi Egyetem Közegészség-
tani és Járványtani Intézetének élére 1974-ben. „Én itt 
Debrecenben megtaláltam a mennyországot” – mond-
ta „Pályám emlékezete” címmel, 84 évesen, tartott előa-
dásában. Egyetemi előadásait zsúfolásig telt tantermek-
ben, oktatási időn kívül is a társaságát kereső hallgató-

DR. ÁDÁNY RÓZA
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ságnak tartotta. Kertai-teadélutánokon a közegészség-
tan professzorában a humanista tudóst, a kultúra iránt 
fogékony és annak közvetítésére példátlan adottságok-
kal rendelkező embert is megismerhették a hallgatók. 
Előadásain olyan „arcok” jelentek meg, akikről eddig 
azt sem tudtuk, hogy egy évfolyamra járunk. Már az 
1970-es években a XXI. század elején „újnak”, „mo-
dernnek” tartott megelőző orvostant és népegészség-
tant oktatta – az egészség komplex, biológiai és társa-
dalmi meghatározottságát. Új kutatási terület felé nyi-
tott: a kémiai karcinogenezis vizsgálatát alapozta meg 
és vitte sikerre Debrecenben. A kémiai rákkeltők hatá-
sának jellemzését munkatársaival állatkísérletekben szá-
mos megközelítésben elvégezte. A kémiai úton előidé-
zett, majd transzplantált leukémiák, máj-, vese- és agy-
tumorok növekedésének és áttétképzésének kvantita-
tív vizsgálatára általa kidolgozott módszerek az elmúlt 
évek kollaborációs kutatásaiban is eredményesen ke-
rültek alkalmazásra. Több száz tudományos közlemé-
nye jelent meg magyar, angol, német és olasz nyelven. 
Ezen időszak alatt, részben átfedő periódusokban az 
MTA Egészségtudományi Bizottságának elnöke, a Ma-
gyar Higiénikusok Társaságának alelnöke, a Magyar 
Élettani Társaság és a Magyar Táplálkozástudományi 
Társaság vezetőségi tagja, a Népegészségügy főszerkesz-
tője, az Egészségtudomány, valamint a Journal of Hy-
giene, Epidemiology, Microbiology and Immunology 
folyóiratok szerkesztőségi bizottságainak tagja volt.

1989 az az év, amely munkásságában új fejezetet nyi-
tott. A Magyar Tudományos Akadémia ad hoc bizott-
ságának tagjaként hatvan oldalas tanulmányt írt az ak-
kor már súlyos epidemiológiai és demográ{ai krízis je-
leit mutató magyar népegészségügyi helyzetről, melyet 
négy oldalas összefoglalóval egészített ki. „... elérkezett 
az idő a közegészségügyi-járványügyi hálózat korsze-
rűsítésére és hatékonyságának fokozására” – konklu-
dált. Az akkori egészségügyi szakpolitika szaván fogta: 
miniszteri biztosként kapta feladatul a magyar tiszti-
orvosi rendszer „felélesztését régi formájában”, melyet 
természetesen nem a régi formájában akart „felélesz-
teni”, de egy hatósági feladatok mellett széleskörű né-
pegészségügyi szolgáltatásokat nyújtó intézményháló-
zattá kívánt formálni. Irányította az „Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat”-ot életre hívó törvény 
kidolgozását, s a Magyar Köztársaság első tisztifőor-
vosaként lehetőséget kapott a Szolgálat megszervezé-
sére, és az első népegészségügyi program megalkotá-
sára. Számára ez megtisztelő feladatot jelentett, szol-
gálatot a Szolgálatért, de ugyanakkor nem csekély ál-

dozatot követelt. A munka egész embert igényelt, ezért 
1993-ban lemondott tanszékvezetői beosztásáról, ide-
iglenesen elhagyta a katedrát, amin teljes életet élt és 
erre való késztetést és képességet közvetített. De tisz-
ti-főorvosként is tanított: nem orvostanhallgatókat, ha-
nem népegészségügyi szakembereket szakmára, tisztes-
ségre, áldozatvállalásra, hű kötelességteljesítésre. Aki egy-
szer munkatársává lett soha nem felejti, s élete nagy aján-
dékénak érzi, hogy ismerhette, s többé-kevésbé megis-
merhette.

1995-ben visszatért az Intézetünkbe – pro forma nyug-
díjasként, majd 1999-től emeritusz professzorként vett 
részt a Megelőző Orvostani Intézet oktató- és kutató-
munkájában biológiai léte utolsó pillanatáig.

Kitüntetéseket kapott, a Munka Érdemrend arany fo-
kozatát (1984), a Magyar Köztársasági Érdemrend Kö-
zépkeresztjét (1995), Fodor József-díjat (1972, 1996), 
Hőgyes Endre-díjat (1994), Johan Béla-emlékérmet (1998), 
Debrecen város Hatvani-díját (2003), Batthyányi-Stratt- 
mann László-díjat (2011) – de a legnagyobb elisme-
résként azt hiszem a szüntelenül felé áradó szeretetet, 
nagyrabecsülést élte meg.

Kertai Pál nagy formátumú, lenyűgöző szakmai és 
kulturális műveltséggel bíró ember volt. Hibátlan? Óh, 
dehogy. A „hibátlan” emberek szürkék, unalmasak, nyom-
talanul távozók. Akik hibáiról beszélnek azok kon�ik-
tus-kerülést, túlzó aggodalmaskodást, eltúlzott szerény-
séget emlegetnek.

Kon�iktuskerülő volt? Igen, érzékeny helyzetekben 
kerülte a konfrontációt, – kivéve tiszti-főorvosként a nép- 
egészségügy jövőjét meghatározó kérdésekben, ezért két 
infarktussal {zetett – egyébként mindig konszenzusra 
törekedett. Fontosnak tartotta a meggyőzést, azok megy-
győzését, akikkel együtt akart élni, dolgozni.

Aggodalmaskodó volt? Igen, aggódott szeretteiért: 
az Ő feleségéért, az Ő lányáért, az Ő ÁNTSZ-éért. „Pá-
lyám emlékezeté”-ben mondta: „A tisztiorvosi rend-
szer összeomlott. Fogalmunk sincs, mit hoz a jövő, a jö-
vőtől való félelem a keserűségem”. Ugyanakkor emlí-
tett szeretteire, azok teljesítményére, eredményeire volt 
igazán büszke is.

Eltúlzott szerénység? Ő annyi dicséretet kiérdemelt, 
hogy azok ellenkezés nélküli fogadásával a kreatív kri-
tika „szerénytelenség”-gel vádolta volna. Egy esetre em-
lékszem, amikor ünneplést nem hárított:  1994. április 
24-én, a Népjóléti Közlöny azon különszámának, mely 
„A hosszútávú egészségfejlesztési politika alapelveiről 
szóló program (A népegészségügy prioritásai az ezred-
fordulóig)” című – azóta is Kertai-programként emle-
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getett – 1030/1994. Kormányrendeletet tartalmazta. Tor-
tát szeltünk, pezsgőt bontottunk az Intézet Könyvtárá-
ban, s Ő felhőtlenül boldognak tűnt, s arra a bejelen-
tésre, hogy a „népegészségügyi program megjelenését 
és Kertai Pált ünnepeljük” csak annyit mondott „Kö-
szönöm, nagyon köszönöm”.

Kertai Pál rendkívüli intellektusú, nagy műveltségű, 
az emberek felé {gyelemmel, jó szándékkal forduló, sze-
rethető ember volt. Sokan keresték társaságát emeritusz 
professzorként is, s a Vele való társalgás – akár szak-
máról, akár kultúráról, akár a mindennapok közéleti ese-
ményeiről – mindenkinek nagy élményt jelentett. Éle-
te, munkássága értelmezhetővé tette a kételkedők szá-
mára is Kosztolányi kitételét: 

„Ilyen az ember. Egyedüli példány.
  Nem élt belőle több...” 

„Így túl a 84-en ma is örömmel folytatom a munká-
mat” – mondta a már idézett „Pályám emlékezeté”-ben. 
S élete utolsó pillanatáig dolgozott – felejthetetlen, ka-
rizmatikus oktatóként, elkötelezett és eredményes ku-
tatóként. A Debreceni Egyetem ikonikus oktatójaként 
generációk őrzik és örökítik át emlékét.

Most ne búcsúzzunk Tőle, hanem itt, most még utol-
jára a közelében, fogadjuk meg magunkban, hogy ha 
kétkedünk, elbizonytalanodunk döntési helyzetekben, 
elgondolkodunk azon, hogy Ő most mit tanácsolna?

S ne feledjük, nemcsak tanításait hagyja ránk örök-
ségül, de azt a kötelezettséget is, hogy ami fontos volt 
Neki, annak újraélesztéséért felelősek vagyunk.

Tegyünk meg mindent azért, hogy nyugodjon bé-
kében. 
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Tisztelt Gyászoló 
Család! 
Tisztelt Gyászoló 
Gyülekezet!

Megrendülten állok 
dr. Kertai Pál emeritus 
professzor, a rendszervál- 
toztatás utáni Magyar- 
ország első tisztifőorvo- 

sának koporsója előtt, aki a magyar népegészségügy, 
a magyar közegészségügy kiemelkedő szakembere, fo-
lyamatos megújítója és újjászervezője volt, aki évtize-
deken át oktatott és nevelte fel orvosok generációit, al-
kotott maradandót kutatásban és szolgált példaképül 
emberségből, hazaszeretetből mindannyiunknak. Mun-
kája következtében emberek tízezreinek, de lehet, hogy 
százezreinek lett jobb az egészségi állapota.

A rendszerváltoztatás nagy kihívás elé állította. Elé-
vülhetetlen érdemeket szerzett az ÁNTSZ létrehozá-
sában, kiépítésében.

A szovjet mintára kiépült, alacsony hatékonyságú és 
szétaprózódott KÖJÁL-hálózat megért a cserére, me-
lyet még az ötvenes években egyesítettek a közegész-
ségügyi-járványügyi felügyelettel. Ugyan hatósági jog-
köre volt, de nem lett független a helyi tanácsi szervek-
től és egészségvédelmi szerepét is elvesztette. Az ország-
nak negyven évig nem volt felelős főorvosa, aki ható-
sági, irányítási jogkörrel látta volna el feladatát.

1990 június végén kapta Surján László népjóléti mi-
nisztertől a felkérést, hogy dolgozza ki az ÁNTSZ or-
szágos szervezeti rendszerének koncepcióját, majd an-
nak elfogadása után segítse a jogalkotói munkát. Mun-
kája eredményeként sikerült visszaállítani a miniszter 
által irányított és az országos tiszti főorvos által veze-
tett egységes tisztiorvosi rendszert, amelyben az egész-
ségvédelem is szerepet kapott. Az önkormányzatoktól 
független, állami, dekoncentrált szervezet jött létre, ha-
tósági jogkörrel, laboratóriumi háttérrel. 1991-ben lét-
rejött az ÁNTSZ, melynek élére országos tisztifőorvos-
ként ő kapott kinevezést. Ezt a feladatot 1995-ig látta 
el, amikor méltatlan körülmények között leváltották és 
megalázták, melynek következtében élete is veszélybe 

sodródott, hiszen ezt követően rövidesen szívinfark-
tussal kórházba került. Ez volt a következménye annak, 
hogy aktívan részt vett a törvényről szóló parlamenti 
vitában, és megcáfolta az egyik ellenzéki képviselő fel-
szólalását, aki a demokráciát féltette a javasolt rend-
szertől és a régi KÖJÁL-ok megtartása érdekében kar-
doskodott. Jelen voltam a Parlament szakbizottságának 
ülésén, akkor úgy tűnt, pillanatnyi ötlettől vezérelve 
alkotta meg a népegészségtan kifejezést, mivel a köz-
egészségtan szót az országgyűlési képviselők közül töb-
ben kifogásolták. Hidat képezett a hagyományos köz-
egészségtan-járványtan és az új népegészségügyi irány-
zatok között.

Olyan rendszert állított a hazai lakosság egészségé-
nek fejlesztése érdekében, mely egyaránt támaszkodott 
a nagy elődök, Markusovszky Lajos, Fodor József, Hő-
gyes Endre vagy Johan Béla munkásságára és {gye-
lembe vette a jelenkor legjobb külföldi gyakorlatát. Az 
országos tisztifőorvos valóban az ország főorvosa lett, 
őrködött a közegészségügyi és járványügyi biztonság 
felett, szakmai kontrollt gyakorolt a gyógyító eljárások 
tekintetében, irányította az anya- és csecsemővédel-
met a védőnői rendszer útján és helyettese az országos 
tisztifőgyógyszerész útján ellenőrizte a gyógyszerek elő-
állítását, regisztrációját, forgalmazását. Sosem felejtem 
el Sir Donald Acheson, nyugalmazott angol tisztifőor-
vos elismerő szavait, amit egy nemzetközi tanácsadó 
testület elnökeként fogalmazott meg Budapesten Ker-
tai professzor irányába, kiemelve kiemelkedő szakmai-
ságát, az általa megálmodott és megvalósított rendszer 
professzionalizmusát és kiforrott koncepcionális veze-
tési rendszerét. Tisztifőorvosai, tisztiorvosai, az ÁNTSZ 
munkatársai szerették, becsülték. Tekintélye máig beara-
nyozza az ÁNTSZ létét, utódai, tanítványai tisztelik, 
szeretettel emlékeznek rá.

1994-re kidolgozott egy olyan népegészségügyi prog-
ramrendszert, melyben első ízben Magyarországon 
konkrét célokat tűzött ki rövid és középtávon. A kihir-
detett kormányhatározatból azonban sajnos szinte sem-
mi sem valósult meg, aminek hátterében több volt a vég-
rehajtásért felelősök emberi gyengesége, mint a politi-
kai rövidlátás.

DR. JÁVOR ANDRÁS
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Kiemelkedő teljesítményét számos megérdemelt ki-
tüntetéssel, emlékéremmel jutalmazták, ahogy ez ko-
rábban most itt már elhangzott.

Büszkén vállalta szociáldemokrata meggyőződését és 
sajnálta vállalt elveinek megfelelő párt hiányát a ma-
gyar politikai közéletben.

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!

Ismerve a befutott pályát, elmondhatjuk, hogy Kertai 
Pál életcélja volt, hogy szolgáljon, együttérzést és segí-
tőkészséget tanúsítson mások, azaz embertársai iránt. 
Márai Sándorra kell hivatkoznom, hiszen ő mondta a 
köz érdekében szolgálatot vállalókról, hogy azzal még 
nem teljesítették a kötelességüket a közösséggel szem-
ben, mely eltartja őket, ha pontosan járnak be munka-
helyükre, nem húznak sápot a közpénzekből, s általá-
ban nem sértik meg cselekedeteikkel a tételes törvények 
rendelkezéseit. Az elkötelezett kormánytisztviselő lel-
ki szerénységgel és emberi alázattal legyen felruházva, 
érezze az új, európai és nemzeti közösség világi papjá-
nak magát. Minősítése akkor lesz tökéletes, ha nemcsak 
munkásságát, világnézeti magatartását bírálja el az utó-
kor, hanem jellemét is. Kertai Pál előtt meghajtjuk fe-
jünket, mert ezeket az elvárásokat maradéktalanul tel-
jesítette.

Megismerve őt és atyai barátomként tisztelve nyu-
godtan kijelenthetem, hogy három kincshez ragaszko-
dott egész életében: első a szeretet, második a mérték, 
harmadik a tartózkodás! Érdekes módon a szeretete bá-
torrá tette, a mértéktartás kiemelte kortársai közül és 
meglepetésre a visszavonultsága okán felhívta magára 
a {gyelmet és vezető lett.

Tudta, hogy az élet kötelesség. Nem voltak komple-
xusai. Dolgos volt itt a földön, és vállalt feladatait ma-
radéktalanul elvégezte.

Nem vett részt viszálykodásban, nem illet a habitu-
sához, szellemiségéhez, ha kellett, jó pár lépéssel hát-

rébb húzódott, hogy onnan is {gyelmeztessen minket 
a szeretetre, a mértékre és a józan tartózkodásra.

A gondolkodás és a törődés maga után vonja a sze-
retet egy másik aspektusát: a felelősséget.

A felelősségen manapság gyakran a kötelességet ér-
tik, olyasmit, ami kívülről van előírva az embernek. De 
valódi értelmében a felelősség teljességgel önkéntes cse-
lekvés; annyit tesz, hogy megfelelek egy másik emberi 
lény kimondott vagy kimondatlan igényeinek. Kertai 
Pál a magyar nemzet igényeinek állt szolgálatában, min-
den egyes magyar állampolgár igényeit tartotta szeme 
előtt, értük érzett felelősséget és cselekedett. Köszönet 
érte!

Ember módra élt, mert igazságosan élt. Hisz min-
den cselekedete és szava mögött az a szándék húzódott 
meg: nem ártani az embereknek. Megkísérelte feltűnés 
és hiú szerep nélkül segíteni őket. Néha csak azzal, hogy 
nem hallgatta el az egyszerű igazságokat. Néha csak az-
zal, hogy nem mondta tovább, amit mások hazudtak. 
Néha csak azzal, hogy nem mondott igent, amikor min-
denki kiabálta: Igen, Igen! Egy életen át, következete-
sen tette, soha nem egyezett bele abba, ami az emberek 
hazugsága, és ez volt a nagyobb hősiesség, mint néha 
alkalmilag, hangosan és mellveregetve tiltakozni elle-
ne. És sosem válogatott. Megmutatta, ennyi az élet ér-
téke. Értékes, szép, teljes életet élt! Köszönjük, hogy 
Vele lehettünk, hogy mesterünknek, példaképünknek 
tisztelhettük! Köszönöm, hogy munkatársa lehettem 
történelmet fordító és alakító órákban. Ígérjük itt is a 
búcsúzás perceiben, gazdagítjuk azt, amit Tőle tanul-
tunk és mindig megőrizzük azt az emberséget, mély-
séges humánumot, szeretetet, amit sugárzott és amivel 
beborított mindannyiunkat.

Emlékét megőrizzük! Nyugodjon békében!
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Alig egy éve, 2015. 
május 6-án bensőséges 
találkozóra került sor 
professzor úr és az ál-
tala első körben, 1991- 
ben kinevezett tiszti fő- 
orvosok részvételével. 
A találkozót nagyon sze 
rényen professzor úr 
motiválta, szavaival él-

ve így: „én most már lassan búcsúzkodom az élettől és 
szeretném még a szép emlékeimet feltámasztani.”

Megható volt látni, ahogy tiszteletére az egykori tisz-
tifőorvosok összesereglettek, számosan betegen is.

Bár életkorát ismertük, mégsem gondoltuk, hogy tá-
vozása ennyire közel van. Törékeny alkatából sugárzó 
energiája, szellemi és {zikai {ttsége, a felénk megnyil-
vánuló atyai törődése azt a hiú reményt sugallta, min-
dig velünk lesz.

Hozzánk intézett beszéde – most itt a ravatala mel-
lett állva úgy érzem – a testamentuma volt; újabb 25 év-
re határozva meg a tiszti orvoslás előtt álló feladatokat.

Szomorú és fájó, hogy Kertai Pál professzor úrtól 
az új Magyarország első országos tiszti főorvosától, az 
ÁNTSZ szellemi atyjától, a tisztiorvosi kar nevében még-
is búcsúznom kell.

Valamennyiünket lesújtott halálának híre. A veszte-
ség érzése, szavakba alig foglalható.

Fájó és szomorú ez a búcsú még akkor is, ha a Tisz-
tiorvosi Szolgálat a megélt negyed századából alig négy 
évig tudhatta első számú vezetőjének ezt a kivételes em-
bert.

Amikor majd valaki Kertai Pál professzor úr életrajzát 
megírja, óhatatlanul párhuzamot vonni kényszerül a nagy 
magyar közegészségtanásznak, Fodor Józsefnek életé-
vel. Szinte biztosra veszem, hogy ebben az életrajzi írás-
ban, szerepelni fog az a megállapítás, hogy a magyar köz-
egészségügy kiemelkedő egyénisége volt, aki egy sze-
mélyben testesítette meg a nagy szakmai alázatot kö-
vetelő tudományos kutatást és a sokirányú érdeklő-
dést, a népegészségügy hordozta nemzeti és társadal-
mi felelősségtudatot, s ebbe a párhuzamba beletarto-
zik a tiszti orvoslás kérdése is.

Amikor 1989-ben professzor urat kérték fel a Tisz-
tiorvosi Szolgálat létrehozásának előkészületeire, nem 
találhattak volna nálánál alkalmasabb személyt.

Kertai professzor úr személyisége, végtelen szerény-
sége, tanítani való egyszerűsége, embersége, utánozha-
tatlan előadói képessége, hallatlan szakmai felkészült-
sége példa valamennyiünk számára.

Ennek is volt köszönhető, hogy olyan szervezet első 
vezetői lehettünk, ahol a legfontosabb feltétel a szakmai 
hozzáértés, az emberi és vezetői alkalmasság, a szolgá-
lat céljaival való azonosulni tudás volt.

Professzor úr:
- Hitte és vallotta, hogy a megelőző orvoslás letéte-

ményese az 1991-ben újjászületett tisztiorvosi kar, 
amelyet a korábban jól megépített intézményrend-
szer fundamentumára helyeztek.

- Hitte és vallotta, hogy a mai közegészségügyi-jár-
ványügyi kockázatok alattomosabbak a korábbi-
aknál, amelyek új megközelítést, új módszereket, 
új cselekvéssort kívánnak.

- Hitte és vallotta, hogy a tiszti orvoslásban meg van 
mindaz a tudás, amit a közegészségtan tudománya 
az ember javára megállapított és megállapít.

- Hitte és vallotta, hogy szükség van erre a szerve-
zetre, amelynek elkötelezetten kell képviselni a köz 
egészségét, és számos előadásában utalt arra, hogy 
azért felelősséget is vállalni tud.
Neki köszönhető, hogy 1991 és 1995 között a meg-

előző orvoslást tudományosan és a mindennapi gyakor-
latban művelők elhitték, hogy küldetésük van. Szemé-
lye hitelesítette ezt az érzést.

Intelme, ami a szolgálatból való távozása után is ve-
lünk maradt, így szól: „Nem szabad elfelejtenünk, hogy 
céljaink, terveink, döntéseink mögött mindig ott áll-
nak az erkölcsi követelmények és következmények is. 
Talán rohanó világunkban nem árt néha egy-egy perc-
re megállni és elgondolkodni; mi végre is dolgozunk 
a magyar közegészségügyért.”

80. születésnapján, és az ÁNTSZ 20. születésnapján 
elhangzott előadásaiban múltunk nagyjai szájába is adott 
idézetekkel irányította a {gyelmet az éppen aktuális 
problémákra. Ezek az idézetek kivétel nélkül ültek, s nem 

DR. AMBERGER ERZSÉBET
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lehetett nem asszociálni Máté evangélista magvető pél-
dázatára; „Akinek van füle, hallja.”

Áprily Lajos írta:
„A lélek, mikor búcsúzva bontja szárnyait,
Visz magával a földről valamit.
Eszmét, melyet világra ő hozott,
Virágot, melyet ő virágoztatott.”

Professzor úr a tisztiorvoslás málladozó mozaikké-
péből hatalmas darabot visz magával a föld alá. Csak 
remélni merjük, hogy lesz majd valaki, aki kiássa eze-

ket a mozaik darabokat, és újra összeilleszti az elmúlt 
két évtizedben színevesztett elemeket.

Professzor úr emléke olyan kedves, szép és jó a mi 
szívünknek, hogy még a megváltoztathatatlant is felül- 
írja.

Emléke a szívünkben kitörölhetetlenül élni fog.

Köszönjük, hogy volt nekünk.

 Nyugodjon békében!
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DR. DÉSI ILLÉS

Barátaim!

Temetni jöttünk Pa-
lit, és én dicsérni szeret- 
ném. Azt hiszem, olya- 
nok gyűltünk itt össze, 
akik mindannyian kö-
zelről ismertük, mint ro- 
kont, barátot, munka-
társat, főnököt, és ami 

elválaszthatatlan ettől, szerettük. Ám az itt levők közül 
is feltehetőleg én ismertem legrégebben, mintegy 64 
éve. Ez talán feljogosít arra, hogy méltassam humaniz-
musát, közvetlenségét, szerénységét, szakmai tudását, al-
kotó erejét, pályafutását, és nem utolsó sorban, említ-
sem magánéletét.

Megismerkedésünk az én harmadéves orvostanhall-
gató koromban történt, a Kórélettani Intézetben, ahol 
az akkor i�ú, 1951-ben végzett, kezdő központi gya-
kornok volt a gyakorlatvezetőnk, mi pedig igen szeret-
tük a gyakorlatait, mert azok érdekesek, színvonalasak 
voltak, magasan kiemelkedtek a többi közül.

Ugyanebből az időből emlékezetesek maradtak kór- 
élettani előadásai is. Az intézet igazgatója, Sós profesz-
szor hosszabb ideig beteg volt, és a tanszemélyzet tag-
jai helyettesítették jól-rosszul a tanteremben. Biztos szín-
vonalat jelentettek Pali fellépései. Amikor az évfolya-
mon végigfutott a hír, hogy ma Kertaira van kilátás, 
kiürültek a környező mozik és kocsmák.

Később a Kórélettani Intézetre mindig szeretettel és 
nosztalgiával emlékezett. Emlékeiről írta: „az akkori in-
tézet még álmaimban is visszajár, és álmaimban nem 
csodálkozom, hogy még a régi Hőgyes Endre utcai épü-
letben vagyok, és azon sem, hogy azóta elment baráta-
immal találkozom”.

Majd igen {atalon, 1958-ban az OKI-ba hívták osz-
tályvezetőnek,1968-tól főosztályvezetőnek. Megszerez-
te, ugyancsak {atalon, 1964-ben a kandidátusi, 1974-
ben az akadémiai doktori fokozatot.

Amikor útja 1974-ben a Debreceni Egyetem Közegész-
ségtani Intézetének igazgatói székébe vezetett, távozá-
sát a Budapest-centrikus kollégák nem kis megütkö-
zéssel fogadták. De azt hiszem, nem tévedek, ha úgy vé-

lem, jól döntött, és ő is nyilván úgy érezte, hogy válasz-
tása helyes volt. Feleségével, lányával együtt új, szeretett 
otthonra talált a városban és az egyetemen, nagyhírű 
elődök még nagyobb hírű utóda lett, hazai és nemzetkö-
zi hírű munkatársi gárdát alakított ki maga körül.

Azután tovább vezetett az útja felfelé. Mint a rend-
szerváltás utáni első országos tisztifőorvos elévülhetet-
len érdemeket szerzett a hazai közegészségügyi háló-
zat újjászervezésében, a kor színvonalára emelésében, 
az ÁNTSZ létrehozásában, kiépítésében.

Idegsebész ismerősöm mesélte, hogy valami kötele-
ző szakmai értekezleten kellett részt venniük kollégái-
val, amelyik senkit sem érdekelt, nem is nagyon {gyel-
tek arra, mi hangzik el a pulpituson. Amikor Pali kez-
dett beszélni, néhány perc múltán felemelkedtek a fe-
jek, felcsillantak a szemek, és a résztvevők, mind töb-
ben, egyre nagyobb odaadással hallgatták az izgalmas, 
mindenkit érdeklő és érintő lényegi problémákat ér-
dekesen feszegető előadót.

Hamis lenne azonban Palira komor, a való világtól 
elvonuló és elzárkózó tudósként emlékezni. Kiemelke-
dő jelentőségű tudományos tevékenysége mellett jutott 
ideje és ereje arra is, hogy örömét lelje a mindenna-
pokban, a rá olyannyira jellemző kiegyensúlyozott de-
rűvel, oldottan gyönyörködjék a környező világban. És 
létének egyetlen pillanatában sem feledkezett meg azok-
ról, akik mindennél drágábbak voltak számára, felesé-
géről és szellemiekben is társáról, Gabiról, meg büsz-
keségéről, lányáról, Helgáról. Rajtuk túl is mindig sze-
retetének látókörében maradtak családtagjai és bará-
tai.

Közismert volt őszinte szerénysége, udvariassága, ba-
rátságossága, segítőkészsége. Alkalom adtán kedvesen 
ironizált, képes volt kinevetni azt, ami tulajdonképpen 
szomorúnak látott.

Nyolcvanötödik születésnapján azzal zártam a mél-
tatásomat, hogy a továbbiakat majd a kilencvenévinek 
az ünnepségein foglalom össze. Sajnos, ez már sose fog 
bekövetkezni.

Emlékét így kell megőriznünk, és remélem, nem pusz-
ta szóvirág, ha azt mondom és ígérem, meg is őrizzük!
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Tisztelt Kertai Család!
Kedves Kollégák, 
Barátok, 
Tisztelők!

Köszönöm a család-
nak, hogy a tanítványok 
nevében szólhatok. De 
szeretném őszinte rész-
vétemet a pécsi Nép- 

egészségtani Intézet nevében és saját nevemben is kife-
jezni.

„Nincsen annál szomorúbb és szorítóbb érzés, mint 
amikor megváltozik a természet rendje, és apák búcsúz-
tatják gyermekeiket, mesterek tanítványaikat, idősebb 
kollegák a {atalabbakat.” Ezeket mondta Kertai profesz-
szor úr korán eltávozott tanítványára, Ember Istvánra 
emlékezve.

Akkor tehát most helyre állt volna a rend?
Úgy hiszem, ha már ennek el kellett jönnie, a leg-

méltóbb módon történt. Szellemi frissességét és integ-
ritását megőrizve, vizsgáztatásra készülődve. Szép gesz-
tus a sorstól: a Teremtőtől, vagy a Természettől, kinek- 
kinek ízlése szerint. Mert ha a tanárember, az egyete-
mi oktató archetípusát akarjuk felidézni, először Ő jut 
az ember eszébe. Nekem ugyan nem adatott meg, hogy 
az egyetemi éveim alatt hallgatója lehessek, de amikor 
munkatársként intézetébe fogadott, minden egyes tan-
termi előadását egy újszülött rácsodálkozásával hall-
gattam végig. De nem csak én. Tisztifőorvosok, tehát 
képzett gyakorlati szakemberek jelentek meg rendre 
az előadásokon, és hallgatták meg szakmájuk aktuális 
problémáinak merőben új megközelítési módjait. Ezt 
senki nem várta el tőlük, mégsem kímélték a fáradsá-
got és az időt. Nyilván jó okuk volt rá.

Halálhíre engem is éppen szigorlatoztatás közben 
ért. Megszólalt a mobil, de kinyomtam, hiszen a vizsga 
szent és sérthetetlen, első az oktatás. Ezt is tőle tanul-
tuk, így szocializálódtunk. Aztán a vezetékes csörgött 
agresszíven, fel kellett hát vennem. Ekkor tudtam meg...

De a vizsgának folytatódnia kellett, bármi is történt, 
bármennyire is megrázott...

Szerénység és szakmai alázat, rendkívüli műveltség, 
iskolateremtő polihisztor – róla ezek a kulcsszavak jut-
nak eszünkbe először.

Mikor jómagam debreceni gimnazistaként, nyilado-
zó értelemmel olvastam professzor úr első könyvét, 
a „Korunk biológiáját”, még nem tudtam, hogy itt a kö-
zelemben formálódik egy olyan közösség, a Kertai-is-
kola, melynek egyszer majd magam is tagja lehetek, ha 
csupán utolsóként, leg{atalabbként is. Nem felejthetem 
el egykori váratlan megjelenését Dimitrov utcai szegé-
nyes hajlékunkban, pelenkamosás közben. Ő azonban 
felülemelkedett a lepusztult környezeten. Természete-
sen akkor szegről-végről már ismertük egymást, már 
voltak nemzetközi publikációim, de személyes megke-
resésére és invitálására azért nem számíthattam.

Professzor úr tudvalevőleg már a 70-es évektől olyan 
tehetséges {atalokat gyűjtött maga mellé, akik a vilá-
got akarták megváltani, de minimális programként leg-
alábbis a daganatkutatást és a magyar közegészségügyet. 
Az aranykort a tanítványok nagy generációja jelentet-
te: a nagyszájú, „farmernadrágos {atalok”: Arany, Em-
ber, Rády, majd a még {atalabbak: Pásti, Szállási, Uz-
völgyi doktorok. Pezsgő élet folyt a laboratóriumok-
ban, a kísérletes higiéne új útjait keresve és azt mole-
kuláris szinten meg is találva. „Nagy élet volt... a szív 
dobolt” – szokta idézni Zorán dalát Arany professzor. 
Később mindannyian bizonyították, hogy a nemes ve-
tőmag termékeny talajra hullt. Mindezt további karri-
erjük mutatja, vagy az egyetemi-kutatóintézeti szférá-
ban, többnyire az Egyesült Államokban, vagy éppen 
a hazai közegészségügy szervezetében.

Én már egy kicsit későn érkeztem 1990-ben, de még 
mindig egy összetartó, tehetséges társaság akolmelege 
fogadott. Ilyen-olyan okokból aztán végül mindegyik 
tanítvány elkerült a debreceni intézetből, ki közelebb-
re, ki távolabbra. Én távoztam utoljára, de előtte még 
termékeny, publikációkban gazdag éveket töltöttünk pro-
fesszor úrral, többnyire az állatház tenyésztő szobái-
nak fülledt levegőjében és az állatműtő étergőzében: 
Gyöngyivel, az asszisztenssel, Jucikával és Piroskával, 
az állatgondozókkal. A rendszerváltás, a szabadság lég-
köre persze parázs eszmei-politikai vitákat is hozott 
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a kollégák között. Kis vitakörünkben Kertai professzor 
úr, Kövér András professzor úr, Ember adjunktus, Gál 
Marika, Miny Bea és jómagam sok mindenben messze 
nem voltunk egy véleményen, de minden vitánk a sze-
retet légkörében zajlott, és olyan nem volt, hogy harag-
gal álltunk volna fel az asztaltól. S ennek oka elsősor-
ban professzor úr higgadt bölcsességében keresendő.

A szétszórattatásban aztán végül két tanítvány is Pé-
csett kötött ki, így nem véletlen, hogy professzor urat 
az utóbbi két évtizedben igen szoros szálak fűzték a pé-
csi Közegészségtani, ill. a későbbi Népegészségtani In-
tézethez. Kongresszusainkra szívesen jött, igen jól érez-
te magát közöttünk, hiszen érzékelhette szeretetünket 
és tiszteletünket. Minden kerek évfordulót megünne-
peltünk több tanítvány és gyakorlati szakember, tiszte-
lői jelenlétében. Legendás szerénységével ezek ellen per-
sze mindig vehemensen tiltakozott. Rengeteg anekdo-
ta került elő ilyenkor a régi időkből, melyeket a titok-
ban lefényképezett, aranyköpéseket tartalmazó cetlik 
kivetítése tett feledhetetlenül vidámmá. De rendszeres 
munkakapcsolatban is maradtunk, én pl. majd 50 éves 
fejjel is tanulhattam tőle új állatkísérletes technikát, me-
lyet aztán csak a háta mögött nevezhettem el róla, mert 
úgysem engedte volna meg. Meg tetszenek találni a szak-
irodalomban.

Szerénység és alázat. Volt mire szerénynek lennie, 
most kerestem utána: már az 50-es és 60-as években 
két Nature közlemény szerzői között találjuk. Azokat 
a tanulmányokat a kommunista Magyarországról küld-
ték be hazai szerzők! Szinte hihetetlen. Sohasem emlí-
tette, annál inkább a tanítvány Pásti Gabriella első szer-
zős Nature-cikkét. Ő inkább arra volt büszke. Alázata 
pedig első sorban a tudománnyal szembeni alázat volt. 
Néhány intézeti rendszabály azokból az időkből: „A la-
boratórium olyan puritán legyen, mint egy református 
templombelső, színes plakátoknak nincs helye a fehér 
falakon!", vagy: „Ne szóljon ott a rádió, ahol kísérleti 
állatok százait áldozzuk fel a tudomány oltárán!”

Persze az embert is tisztelte, nem csak a tudományt. 
Szociáldemokrata múltja, elvei és gondolkodása arra pre-
desztinálták, hogy tisztelje az egyszerű embert, „a dol-
gozót is, ki dolgáért remeg”. 

Sohasem helyezte magát senki fölé, bemutatkozása 
ennyi volt: – Kertai Pál vagyok.

Professzor úr távozása személyes életemben is nagy 
űrt támaszt. Kit fogok ezután felhívni, ha motoszkál 
bennem egy ismerős dallam, kinek fogom sután eldú-
dolni, elfütyülni, hogy aztán azonnal kapjam a választ: 
„Csabám, ez a Seherezádé, tudod Rimszkij-Korszakov-

tól. Feltétlenül hallgasd meg a Bécsi Filharmonikusok-
kal is!” Vagy kivel beszélhetem meg egy-egy új olvas-
mányélményemet, melyhez akár komplett recenziónak 
beillő háttérinformáció-tömeget kaptam, legyen az a po-
rosz–francia háború, vagy épp a Tanácsköztársaságot 
követően fellángoló antiszemitizmus kérdése. Ki mesél 
nekem egy-egy hosszabb autós úton Wagnerről, Kant-
ról vagy éppen Ortegáról, Fukuyamáról? Tudása, mű-
veltsége lenyűgöző volt, de azt hiszem, ezzel senkinek 
sem mondok újat. Külön öröm volt, ha nagy ritkán én 
tudtam neki valami újat mondani, vagy egy izgalmas 
zeneművet a {gyelmébe ajánlani. Tudvalévőleg rend-
szerint bajban volt a nevekkel. Ebben az évek során én 
is társává lettem. Néha elképesztő kombinációkon ke-
resztül jutottunk csak el közösen a megfejtésig. Már ezt 
a játékot sem játszhatjuk tovább.

Mikor karácsony előtt nála jártam, büszkén mutatta 
a botanikus kertben létre hozott korszerű kis állathá-
zát és mesélt lelkesen az új kísérletekről. Aztán már csak 
februárban találkoztunk, mint kiderült utoljára. Sze-
mélyesen akart segíteni, ahogy mindig, hogy gyorsab-
ban haladjanak az ügyeim. Örült nekem, de nem volt 
vidám, és feltűnően nehezen mozgott. Kérdéseim elől 
kitért, felesége állapota foglalkoztatta, nem a sajátja. Ak-
kor sem panaszkodott, ahogy soha sem.

És most jött ez a telefon...
Professzor úr! Köszönjük, hogy megalapozta embe-

ri, szakmai, szellemi fejlődésünket, hogy elindított ben-
nünket ezen a sokszor rögös, de azért gyönyörű pályán, 
köszönjük ezt mindannyian, a tanítványai. „Per aspera 
ad astra.” (Göröngyös az út a csillagokig.) De nekünk 
talán kicsit könnyebb volt, hiszen mi igen jó alapokkal 
indulhattunk.

Mi tanítványok úgy érezzük, egy családtagot veszí-
tettünk el. Gyakran mondta: „gyerekek, mindig úgy kell 
azt elfogadni, ahogy megtörtént”, és ez az optimizmus 
mindőnkre hatott. Most azonban valami olyan történt, 
amit nem lehet elfogadni, mert elveszítettük profesz-
szor urat, és ezzel számunkra lezárult egy korszak.

Köszönjük a valóságban vagy virtuálisan együtt töl-
tött éveket. Ahogy mondani szokás, miénk volt a megtisz-
teltetés. Professzor úrnak örökös helye van nem csak 
a magyar tudomány panteonjában, de egy számunkra 
sokkal fontosabb helyen: itt bent, mélyen a szívünk-
ben is.

Isten Önnel professzor úr, nyugodjon békében!
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Kertai Pál professzor úr a vendégem. Lepattant egy gomb-
ja, ki varrja fel?
A feleségem.

Hány éve élnek házasságban?
Jövőre lesz ötven.

1927 december huszadika – akkor született. Hol?
Veszprém megyében, egy Tótvárzsony nevű faluban.

Hol gyerekeskedett?
Azt már Budapesten. Édesapám agronómus volt, kü-
lönböző gazdaságokban. Minden szünetet, nyári va-
kációt falun töltöttem.

Lehetett volna állatorvos vagy lehetett volna mezőgaz-
dász, mégsem az lett!
Igen, ennek családi oka van. Apai nagyanyám nagyon 
szerette volna, ha a {ai közül valaki orvos lesz. Egyi-
kük sem lett az. Engem, a kis unokát kezdett a pálya fe-
lé terelni, ajándékképpen ismeretterjesztő orvosi köny-
veket vett. Így kaptam meg tizedik születésnapomra 
Kruif: Bacillusvadászok című könyvét, 15 éves szüle-
tésnapomra Pólya Jenő: Az orvostudomány regénye 
című könyvet. Egyre inkább hajlottam arra, hogy az 
orvosi pályára menjek - nagyanyám győzött.

Hol végezte az iskoláit?
Valamennyit Budapesten.

Mindig indokolt a kérdés: könnyen tanult vagy szorgal-
mas volt? 
Az alsóbb osztályokban inkább szorgalmas voltam, ka-
maszkor után már inkább könnyebben tanultam. Na-
gyon megszerettem – akkor még természetrajz néven 
tanították – a biológiát.

Testvére van?
Egy húgom, aki nálam 17 évvel {atalabb.

Mit szóltak a szülők a választásához, az orvostudomá-
nyi egyetemhez?
Nagyon örültek neki! Mondták, hogy minden anyagi 
terhet vállalnak, de nem kellett túl sokat, mert abban 
az időben a jó tanulók komoly ösztöndíjat kaptak és 
redukálták a tandíjakat. A tankönyveket pedig antik-
váriumból vettem.

Vannak-e emlékei a második világháborúról?
Nagyon is! Én zsidó vagyok, 17 éves voltam, a pesti 
gettóban éltem át az egészet. Egyike vagyok a kevesek-
nek, akik túlélték. Mi az oroszok bejövetelét nem úgy 
éltük meg, mint Magyarország lakosságának nagy ré-
sze, hanem úgy, mint akik az életveszélytől szabadul-
tak meg. Egy bérházban laktunk, az nagyjából épen 
maradt. Ott éltünk a háború alatt, a húgom még most 
is ott abban a lakásban lakik.

Egy dologról beszélnünk kell: vajon akik ezt a nagyon 
ocsmány, csúnya világot átélték, később meg akarták mu-
tatni, hogy ők – vagy például Ön személy szerint – mi-
lyen tehetségesek, milyen szorgalmasak, tették ezt tán’ 
azok helyett is, akiket annak idején elpusztítottak?
Ezt még senki nem kérdezte tőlem, most hirtelen fo-
gok erre válaszolni. Amikor beiratkoztam az egyetem-
re, akkor ezerhatszázan voltunk az első évfolyamon. 
Azért ilyen sokan, mert jöttek haza a katonaságtól osz-
tálytársak, évfolyamtársak, kortársak. Beiratkoztak zsi-
dó hallgatók, akik akkor már 5-10 netán 15 évvel is idő-
sebbek voltak, de nem jutottak be az egyetemre „nu-
merus clausus” miatt. Rendkívül tehetséges {atalok jöt-
tek, akik addig még nem tudtak beiratkozni és egy na-
gyon komoly verseny alakult ki. Ebben én nem akar-
tam lemaradni, úgyhogy a kérdés első része az, hogy 
nagyon-nagyon sok tehetséges, addig távoltartott {a-
talember került be az egyetemre. Az egy másik kérdés, 
hogy ebből az ezerhatszázas évfolyamból négyszázan 
végeztünk. A többiek kibuktak, nagyon sokan disszi-
dáltak, voltak akik más pályát választottak, de így is 

INTERJÚ KERTAI PÁL PROFESSZOR ÚRRAL
2010 NYARÁN*

* Készítette: Tornyi Ferenc. Megjelent a "Találkozások a DEOEC emeritus/nyugdíjas tanáraival" című kötetben (Szerk.: Módis László és 
Fazekas-Bálint Ágnes). Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma, Debrecen, 2013 
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négyszáz embert avattak – legtöbbünket „summa cum 
laude” vagy „cum laude” eredménnyel.

Ott állt végzett orvosként – el kellett döntenie, hogy mer-
re tovább.
Látszik, hogy Ön {atal, nem ismerte azt a kort. Ami-
kor én végeztem Rákosi idők voltak és minden egyete-
men felállítottak bizottságokat, ők döntöttek, nem mi, 
hogy hova akarunk menni.

És a szabály, hogy tizenötén-húszan a – legjobbak – még 
maguk választhattak?
Azok csak arról dönthettek, hogy maradnak-e az egye-
temen. Nagyon sokukat katonaorvosnak sorozták, hi-
szen akkor már Tito-láz volt. Azután kiürült vidéki kór-
házakba kerültek Budapestről is – akár akarták, akár 
nem. Én nem voltam párttag, semmiféle társadalmi mun-
kát nem végeztem, mégis ott maradhattam, de azt, hogy 
melyik intézetbe mehetek, azt már a bizottság döntöt-
te el. Akkor körülbelül két-három éve már létezett egy 
új tanszék a budapesti egyetemen, a kórélettan, később 
létrehozták azokat a vidéki egyetemeken is. Az, hogy 
odaküldtek, nem volt ellenemre, hiszen kísérletekkel 
foglalkoztunk. Volt egy nagyszerű főnököm, Sós Jó-
zsef, aki részben kórélettant tanított, részben pedig 
közegészségüggyel foglalkozott – Ő terelt erre a pályá-
ra. Ott nagyon jól éreztem magam és nagyon sokat ta-
nultam. Nagy szerencsém volt, hogy odakerültem!

Mi volt az Ön célja?
Mindig rákkutató szerettem volna lenni, ám ebben az 
intézetben erre nem volt lehetőség. Az intézet táplál-
kozástudománnyal foglalkozott. Az első biológiai izo-
tópkísérletekben már én is részt vettem, így megtanul-
tam az izotópok {zikáját.

Segítsen nekünk! Magyarázza el, hogy mi a kórélettan! 
Mintha a két fogalom ütné egymást.
Az élettan célja, hogy kísérletekben – állatokon vagy 
kémcsövekben, újabban a molekuláris biológia mód-
szereivel – törvényeket tárjon fel az életről. Például az 
idegsejtek, az izomzat, a tápcsatorna működéséről. 
A kórélettan az emberi betegségeket utánzó megbete-
gedéseket állatkísérletekben vizsgálja és azt keresi, hogy 
miben tér el a normális élettani működéstől és miért 
alakult ki az adott megbetegedés. Az élettan azt kutat-
ja, hogy például a vese hogyan „csinál” vizeletet, a kó-
rélettan pedig azt, hogy lehet előidézni a vesegyulla-
dást és annak milyen a mechanizmusa – hogy alakul 

az egész megbetegedés, hogy lehetne ezt megmagya-
rázni. Erre a tudásra alapozva hogyan lehet kezelni és 
gyógyítani ezt a kóros állapotot.

Miért egér, miért patkány? Mondta, hogy Ön kutyákkal 
nem kísérletezett, mert kutyabarát.
Az egerek, patkányok, majd később tengerimalacok még 
a XIX. századnak voltak a kísérleti állatai. Ragyogóan 
megismerték ezeknek az állatoknak a viselkedését, tá-
panyagszükségletét, szaporítását. Viszonylag nagyszá-
mú kísérletet kell végezni, ezek az állatok pedig jól sza-
porodnak. Patkányoknál például mindössze három hét 
a vemhesség ideje és egy {alással nyolc-tíz utód is vi-
lágra jön. Egy-két hónap alatt az utódok is felcsepe-
rednek. Ezek az állatok tehát nagyon jók a klinikai kí-
sérletekhez! A tengerimalacokra az emberi fertőzőbe-
tegségekhez hasonló megbetegedéseket könnyen át le-
het vinni, és az is nagyon fontos, hogy az immunrend-
szere és immunválasza is hasonlít az emberéhez. A nyu-
lak rendkívül szelídek, náluk nem kell állandó hara-
pástól tartani, mint az egereknél, a patkányoknál, az 
injekciókat is könnyű beadni, jól lehet látni a fülben 
menő ereket. A kutyák nagyobbak, sok mindenben ha-
sonlítanak az emberhez. A sebészi műtéttan egészében 
kutyákkal végzett kísérletek közben fejlődött ki! A maj-
mok – különösen az emberszabású majmok – külön-
böző vírusokra érzékenyek, olyanokra, amelyek az em-
bereket is megbetegítik.

Végigmentünk a soron. Mit szólnak mindehhez az állat-
védők? Mondta, hogy már a szemöldöküket ráncolják 
a patkányok esetében is...
Az állatvédők mindig is érzékenyek voltak ezekre a kí-
sérletekre. Volt egy nagyszerű amerikai élettan profesz-
szor, Goldblatt, aki a vese élettanának és kórtanának a te-
rületén nagyon eredményesen dolgozott. Egyszer egy 
kutyát műtött, amikor bement hozzá egy állatvédő hölgy 
és agyonlőtte. Az állatvédők évről évre többen vannak. 
Én nagy szimpátiával {gyelem a tevékenységüket, de né-
ha ők is túloznak. Azt vallják, hogy nem kell kísérleti ál-
lat, túlélő sejttenyészetekben mindent vizsgálható, de ez 
nem igaz. Az idegrendszer például nem vizsgálható 
ilyen körülmények között! És az állatvédők aligha tud-
ják, hogy a sejttenyészetekhez nagyon sok borjút kell meg-
ölni, mert ezek a borjúsavóban növekednek. A vegysze-
rek, amelyeket a tápfolyadékokhoz adnak, szintén állati 
termékek. Kétségtelen, hogy sok-sok olyan tudományta-
lan, állatkínzó és állatpusztító kutatást állítottak le vagy 
korlátoztak, amire nincs szüksége az emberiségnek!
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Azt monda, hogy új volt a szakterület, amikor kezdett 
és nagyon jó tanárai voltak. Ez egy tehetséges embert ál-
talában vagy lendületbe hoz, vagy agyonnyom. Önnek 
ebben szerencséje volt?
Nagyon is nagy szerencsém volt! Az utóbbi negyven–
ötven évben én csak a {atalokat segítő professzorokat 
láttam. Az ellenkező magatartású, a tehetséget vissza-
szorító professzorok a XIX. században éltek – mind-
annyian ismerjük Semmelweis életét, őt valóban elnyom-
ták. Ilyenek sajnos voltak a XX. században is, sőt ma is 
lehetnek, de az én tudományterületemen sokkal keve-
sebben voltak és vannak. A maiak inkább lelkesítenek, 
segítenek.

Mi volt az első sikere, amikor azt mondák, hogy ebből 
az i0ú Kertaiból lesz valami.
Az első sikereim Soós József professzornál voltak. A vé-
konybélből történő felszívódást vizsgáltuk, ez a mun-
ka külföldön is elismerést kapott. Nagyon büszke vol-
tam erre! Sokat dolgoztunk ezen az intézeti barátaim-
mal. A publikációk is úgy jelentek meg, hogy mindig 
más állt az első helyen, vigyáztunk arra, hogy a siker-
ből egyformán részesedjünk.

El is érkeztünk oda, hogy jódos só meg golyvabetegség.
1956 után én eljöttem a pesti egyetemről. A forrada-
lom után, novemberben jöttek a megtorlások, elébe vág-
tam a dolgoknak, miután ott voltam a 23-i felvonulá-
son és tagja voltam a forradalmi bizottságnak. Az Or-
szágos Közegészségügyi Intézetbe kerültem. Már ak-
kor volt egy úgynevezett golyva-osztály, ennek lettem 
a vezetője. Több feladatunk mellett az első az volt, hogy 
a magyarországi golyvahelyzetet felmérjük, ugyanis nagy-
jából másfél millió ember élt olyan területen, ahol a goly-
va és a legsúlyosabb következménye, a teljes szellemi el-
maradottsággal járó kreténizmus gyakran előfordult. 
Svájci tapasztalatokból tudtuk, hogy a jódozott kony-
hasónak csodálatos hatása van, így ennek a területnek 
az ellátását kellett megszerveznünk. Magyarországon, 
ahol a golyvás gyermekek száma a közösségben húsz 
százalék felett volt, ott kötelezővé tettük a jódos só hasz-
nálatát. A hatást négy-ötévenként ellenőriztük, mind-
eközben a laboratóriumban kutattuk a golyvaokozó té-
nyezőket és a pajzsmirigy élettanát.

Ma már jóval kevesebb az ilyen beteg mint régen.
A klinikusaink, a belgyógyászaink még ma is látnak csak 
jóval ritkábban. A jódozott sónak az a rendszere, ame-
lyet kidolgoztunk az Országos Közegészségügyi Inté-

zetben ma már nem létezik. Elmondom miért! Akkor 
még járásokra volt osztva az ország. Néhány járásban 
különösen kiemelkedett a golyva. Odavitték a sót és az 
állami üzletekben vagy szövetkezetekben kötelező volt 
a jódos sót tartani, mást nem lehetett. Most, a magán-
kereskedelem korszakában a jódos só osztása gyakor-
latilag megszűnt. A hiányt azért nem érezzük, mert köz-
ben ha megnézzük a boltok, üzletek jelenlegi kínálatát 
akkor látjuk, hogy tele vannak külföldről behozott, fő-
képp tengeri sóval, ami a sok jódot természetesen tar-
talmazza.

Milyen jelei vannak egy ilyen betegségnek? Hogy veszi 
észre a szülő vagy az orvos?
A gyermek nyaktérfogata észrevehetően megnő, ha hát-
ra hajtja a fejét, akkor elődomborodik, esetleg a beteg 
tanulmányi előmenetele romlik, fáradékonyabb, lustább. 
Az iskolaorvosok kötelesek minden osztályban évente 
megvizsgálni a tanulók egészségi állapotát. Vizsgálat 
közben kötelező, hogy kigomboltassák a gyerekekkel 
az ingnek vagy a blúznak a felső gombjait, hátra kell 
a fejüket hajtani és az orvosoknak ezt a területet meg 
kell vizsgálni tapintással is. Sajnos értesülésem szerint 
ez nem mindenhol van így. Az orvos a szülőnek szól, 
ha valamilyen problémát talál és kéri a szülőt, hogy 
keresse fel a gyermekorvost, aki a kezelést megkezd-
heti, és így a duzzanat eltüntethető, a betegség gyó-
gyítható.

Orvosi szempontból ez egy daganat vagy csak duzzanat?
Duzzanat, de nem daganat. Annak a jele, hogy a pajzs-
mirigyhormont termelő sejtek megszaporodnak anél-
kül, hogy elegendő mennyiségű hormont termelné-
nek. Felnőtt korban a kezelés hosszabb ideig tart, gyer-
mekeknél hamarabb gyógyul.

Mi köze ennek ahhoz, hogy hogyan tanul valaki?
A pajzsmirigy olyan hormonokat termel, amelyek a nö-
vekedést illetve a központi idegrendszer fejlődését se-
gítik elő. Ha {atal kísérleti állatokból kiirtják a pajzs-
mirigyüket, növekedésük megáll – az ebihalak például 
nem alakulnak át békává. A központi idegrendszer pe-
dig a fejlődésben visszamarad. Ezek a pajzsmirigy-hor-
monok – amelyeket jódból készít a szervezet – serken-
tik a központi idegrendszer működését és ennek lehet 
köze a szellemi elmaradottsághoz.
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Miért emlegetik néha még azt, hogy Kertai Pál tulajdon-
képpen toxikológus?
Az ötvenes-hatvanas években kezdtük megismerni a kör-
nyezetszennyezés fogalmát. Megjelent Rachel Carlson 
híres könyve, amely megdöbbentette a világot: megír-
ta, hogy minden tele van rovarirtó-szerekkel! Töme-
gesen, meggondolatlanul használták ezeket. Kiderült, 
hogy a felnőttek szervezetében, az anyatejben – így már 
a csecsemőkben is – no meg az állatvilágban – még 
a grönlandi fókákban is – jelen volt és most is megta-
lálható a DDT! Akkor még világszerte használták nö-
vényvédő szerként, mára betiltották. Carlson könyvé-
ből derült ki, hogy nagyon sok az ipari méreg és toxi-
kológiai vizsgálatokra volt szükség, megelőzendő, ne-
hogy újabb és olyan növényvédő-, rovarirtó-, gyomir-
tó- vagy háztartási szerek kerüljenek az emberi környe-
zetbe, amelyek veszélyeztetnék az egészségünket, vilá-
gunkat. Így függ tehát össze a toxikológia a közegész-
ségtannal.

És így függ össze a patkánnyal, ezt velük végzett kísérle-
tekkel lehetett bizonyítani?
Igen, bár erre nagyon szigorú előírások vonatkoznak. 
Minden olyan új szer, ami emberi környezetbe kerül, 
azt kötelező megvizsgálni. Először azt keressük, hogy 
nincs-e valamilyen heveny mérgező hatása. Ám ezek 
az anyagok nyilván nem mérgező dózisban kerülnek 
az emberi környezetbe, hanem nagyon kis mértékben 
– csak évekig, évtizedekig és szép lassan fölhalmozód-
nak. Ezért olyan patkánykísérletek is kötelezően elő van-
nak írva, ahol az állatokat legalább három hónapig táp-
lálják olyan „vegyszer-dózisokkal”, amelyek biztos, hogy 
egy vagy két adaggal még nem betegítik meg az állato-
kat. Ám mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy hosszútá-
von milyen hatást fejt ki a szer a szervezetre. Vannak 
olyan anyagok is, amelyek ha hosszabb időn át bejut-
hatnak az emberbe, akkor daganatot okoznak vagy a csí- 
rasejteket károsítják, tehát mérgező hatásuk az utódok-
ban jelenik majd meg. Volt egy híres gyógyszerbotrány, 
amikor terhes nők szedtek nyugtatókat és a csecsemők 
fejlődési rendellenességgel születtek, kar vagy láb nél-
kül. Ekkor döbbent rá mindenki, hogy nem elegendő 
megvizsgálni, hogy egy anyag vagy gyógyszer mérge-
ző-e vagy sem, hanem azt is meg kell nézni, hogy mi-
lyen hatása lesz az utódokra.

Most megint visszatérhetünk a patkányokhoz, hiszen azok-
nál nagyon gyors a generációváltás...
Így van! A gyógyszergyárak vagy azok a gyárak, ahol 
növényvédő- vagy mosószereket gyártanak kötelesek 
a felhasznált anyagokat megvizsgálni. Erre valók a pat-
kányok és visszatérve, amiről már szóltunk, nincs az 
az állatvédő egyesület, amelyik ezeket a próbákat meg 
tudja akadályozni, hiszen itt tényleg az emberiség jö-
vőjéről van szó!

A DDT hogyan büntet?
A zsírszövetben halmozódik fel és például egyszer ha 
felhasználja az ember a zsírszövetét amiben lerakódott 
a DDT, akkor nyilván az felszabadul és súlyos mérge-
zést okoz.

Határterület-e a mérgezés és a rákos megbetegedés, egyik- 
ből következhet-e a másik – kérdezhetem, merthogy Ön 
rákkutató akart lenni.
Ebben a témában igazán átütő eredményt nem értem 
el, de az izgatott, hogy hogyan lehetne ezeket a daga-
natkeltő anyagokat viszonylag hamar, már az állatkí-
sérletekben felfedni. Kollégáimmal erre dolgoztunk ki 
módszereket. Közben azonban egy Ames nevű kiváló 
amerikai bakteriológus felfedezte, hogy ezek a rákkel-
tő anyagok baktériumokon is vizsgálhatóak. 48–72 óra 
múlva az esetek nyolcvan százalékában meg lehet álla-
pítani egy anyagról, hogy rákkeltő lehet-e vagy sem és 
mekkora a kockázat. Ezek után a mi kísérleteinkre már 
olyan sok szükség nem volt, mert a baktériumokon 
százával megvizsgálhatóak az újonnan előállított anya-
gok. Csak akkor kell áttérni a patkány- vagy az egér-
próbákra, ha felmerül a gyanú, hogy valóban rákkeltő.

Elfelejtkeztünk közben a családi életéről! Mikor nősült?
1961-ben nősültem. A feleségem egy nálam sokkal te-
hetségesebb kutató.

Szintén orvos?
Igen. Amikor 1974-ben Pestről Debrecenbe költöztünk, 
elhelyezkedett a debreceni Kórélettani Intézetbe, Kesz-
tyűs professzor mellett immunológiával foglalkozott. 
A professzor halála után az I. Belklinika kísérleti labo-
ratóriumába került és a mai napig ott dolgozik. Nagyon 
nagyra becsülöm a munkásságát és nem vagyok álsze-
rény, de tényleg jobban becsülöm mint a sajátomat.
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Önök között nem volt verseny sosem?
Nem, más területen dolgoztunk. Én immunológiával 
sohasem foglalkoztam, Ő pedig daganatokkal nem fog-
lalkozott.

Elbír egy család két orvost? Főleg ha gyermek születik...
Központi kérdés volt a gyerek, igaz Ő nem is panasz-
kodhat. Mondjuk azt észlelte, hogy nagymamák töb-
bet voltak vele, mint mi, ám amikor már kamaszodott, 
akkor együtt éltük az életünket. Nagy örömömre taná-
ri pályát választott – nekem az egész családom agronó-
musokból és pedagógusokból állt, ezért Ő most a mi 
nagy büszkeségünk. Pesten tanít matematikát, {zikát 
és leginkább {lozó{át, sikeresen – tanítványai sorba nye-
rik a versenyeket!

Ön mivel múlatta a szabadidejét, ha volt?
Nagy zenerajongó vagyok, úgyhogy a lemezeimmel!

Horgászat, vadászat, sport, kerékpározás?
Semmi ilyesmi! Semmiféle sport, nem! Sokan kérde-
zik tőlem, hogy mi a hosszú élet titka? Válaszommal 
mindig megdöbbentem a kérdezőt: azzal, hogy soha-
sem sportoltam. Ez persze vicc, mert a testedzés na-
gyon fontos dolog. Ha előröl kezdhetném az életem biz-
tos, hogy a sportra többet áldoznék.

Hogyan alakult a szakmai karrierje?
Az Országos Közegészségügyi Intézetben tizenhat évet 
töltöttem. Egy szép nap beállított hozzám Szabó Gá-
bor professzor, aki akkor a Debreceni Egyetem rekto-
ra volt. Mondta, hogy megüresedett a közegészségtani 
tanszékvezetői állás és pályázzam meg. Úgy döntöttünk 
a családdal, hogy megteszem, Pestről Debrecenbe köl-
tözünk. Ez volt az én igazi karrierem, az egyetemi ta-
nárság, azt hiszem, hogy életem legszebb húsz évét töl-
töttem el itt, az egyetemen. A következő sikerem az 
volt, hogy amikor megtörtént a rendszerváltás, akkor 
Surján László volt a miniszter és Jávor András az ál-
lamtitkár, megbíztak azzal, hogy a két világháború kö-
zötti, de már akkor is nagy múltú tisztiorvosi rendszert 
támasszam fel, szervezzem újra. Természetesen nem 
egyedül fogtam hozzá, hanem kiváló munkatársakkal. 
Így született a tisztiorvosi törvény, létrejött az ÁNTSZ 
– ezt a nevet mi adtuk neki, sokan nem örültek ennek, 
de muszáj volt a ’népegészségügy’ szót visszacsempész-
ni. Lényeges, hogy ez nem csak felügyelő, büntető szerv, 
ez szolgálat! Én lettem az ország első tiszti főorvosa – 
négy évig. Már azóta kilencen követtek.

Ebben a szóban, hogy tisztiorvos benne van, hogy ’tiszt’. 
A tiszt parancsol, Ön mégis azt mondja, hogy ez a mun-
kaszolgálat.
Meg kellett pályáztatni minden tisztiorvosi állást és na-
gyon sok lelkes ember jelentkezett, kellettek is, mert sok 
volt a feladat. Megszerveztük az intézeteket: az ÁNTSZ 
végezte a bakteriológiai vizsgálatok nagy részét, átvet-
te a klinikai laboratóriumoktól. Fontos volt a szociális 
munka is, hiszen akkor még népjóléti minisztérium 
volt, tehát együtt volt a szociális- és az egészségügy. 
A legfontosabb: az úgynevezett népegészségügyi prog-
ramot az ÁNTSZ kezdte, azóta szerintem csak rontot-
tak rajta, mert nem volt, nincs rá elég pénz. Azon mun-
kálkodtunk, hogy több legyen a megelőző, felderítő 
munka, szűrjük ki a magas vérnyomástól szenvedőket, 
a cukorbetegeket és az időben felfedezhető, gyógyítha-
tó betegségeket. Nem lehetett keménykedni, ezt had 
mondjam el, bár fontos volt az is, hogy megbüntessük 
azokat, akik vétenek a szabályok ellen: romlott termé-
keket forgalmaznak, ólmot kevernek a paprikába stb.

Ez egy fontos program volt akkor, fénye és eredményes-
sége mára mintha megkopott volna.
Megkopott más is! Egy nagyon aktuális dolgot emlí-
tek: H1N1 járvány. Annyi támadást még védőoltás, ol-
tóanyag nem kapott soha, mint most! Elvétve hívtak 
egy-egy tisztiorvost a rádióba, televízióba, a médiához 
általában. Nekünk nagyon sok tapasztalatunk van 1890 
óta, amikor az első, tudományosan feldolgozott in�u-
enzajárvány volt. Tudjuk, hogy az in�uenzajárványok 
lefolyása változó és előre megjósolhatatlan: előfordul-
hat, hogy nem lesz baj, de lehet, hogy elindul egy H1N1 
vírustörzs, ahogy elindult 1918–19-ben is, és ahogy ak-
kor, most is végigpusztítja a világot.

Több halált okozott, mint az első világháború.
Igaz, ám lehet, hogy elindul egy másik H1N1, mint 
amilyen a 70-80-as években, és annak pedig alig volt 
áldozata. Most megint megjelent egy a határon: már 
volt néhány halálos áldozat, és itt álltunk, hogy mi lesz 
belőle. Pár évvel ezelőtt az Egyesült Államokban egy 
katonai táborban ugyanazt a vírust izolálták, mint ami 
1919-ben pusztított. Egy amerikai oltóanyaggyár mil-
liószámra legyártotta a védőoltást és a vírus eltűnt. Nem 
jött ki a katonai táboron kívül. Ilyen mindig van, ezt 
kellett volna elmondani az embereknek, hogy soha nem 
tudni, hogy mi lesz belőle. Igaz, most pár hét múltán 
kiderült, hogy ez a mostani H1N1 nem annyira veszé-
lyes – de akkor már megindult az oltóanyag gyártása. 
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Még azt se tudtuk akkor megmondani, hogy mennyi-
re lesz jó a magyar oltóanyag, ma már tudjuk: nyolc-
van százalékban hatásos. Mit csináljunk, ha nem tud-
juk, hogy milyen lesz a járvány: a legrosszabbra kell fel-
készülni! Mi a legrosszabb forgatókönyvre készültünk.

Nekem fölemlegette valaki a romániai kolerajárványt, 
hogy annak idején félő volt, hogy a Duna-Deltában tom-
boló és máshol is elterjedt betegség átjöhet a határon és ha 
emlékezetem nem csal, akkor Ön elmondta a szakmai ér-
veit egy magas fórumon, ahol a politikusok leszavazták: 
nem lehet lezárni a határt. Beleszólhat a politika ebbe?
Nem szólhatna bele, de megteszi! Éppen én voltam ak-
kor a tisztifőorvos, amikor megjelent a kolera réme, sőt, 
még a pestis réme is! Abban az időben Indiában em-
berek betegedtek meg pestisben. Egy utas, aki egészsé-
gesnek érzi magát és felül egy repülőgépre, eljön Buda-
pestre, és mire kiszáll a Ferihegyi repülőtéren lázas be-
teg lehet. A járvány megelőzéséért mindent meg kel-
lett tenni. Abban az időben határlezárásról nem lehe-
tett szó! Az lehetett csak, hogy az utazókat, főként ha 
olyan helyről jöttek, ahol sok a fertőzött beteg, akkor 
belépésüket az országba megszigorítottuk. Nem is jött 
be a pestis hozzánk sem, Európába sem! A kolerával 
már más volt a helyzet, bejutását nem tudtuk megaka-
dályozni, hiszen Ukrajnában és Romániában is nagyon 
rosszak voltak az egészségügyi viszonyok. Nem zárhat-
tuk le a határt, de ami annak mentén történt – ebben 
a már említett Tarsoly doktornak is nagy érdemei vol-
tak – az nagyon eredményes volt. Megszerveztük a {gye-
lőszolgálatot, a tisztiorvosok intézkedtek, megcsinál-
tuk. Akkor sem lehetett lezárni a határt, amikor Ukraj-
nában megjelent a di éria, nagyon féltünk tőle, mert 
ott felborult a rend, nem oltották a gyerekeket. Szeren-
csére nálunk nagy volt akkor is az oltási fegyelem, a gye-
rekek 99,8 százaléka megkapta és megkapja ma is az 
oltást. Ám sohasem lehet tudni, hogy a felnőttek szer-
vezete „emlékszik-e” még a védőoltásra. Ezért egyet le-
hetett csinálni, amit akkor meg is tettünk: mindenki, 
aki tetanusz védőoltást kapott megkapta a di éria elle-
nanyagát is ugyanabban az oltásban. Megúsztuk! Nem 
mindenhol voltak ilyen szerencsések, Hollandiában, Né-
metországban megjelent a betegség!

Ugyanilyen képlettel leírható a menekülttáborba érkezők 
esete? Ők sokszor megszöknek az állomásról...
A menekülteknél nem a heveny fertőzésektől félünk, 
hanem a tuberkulózistól. Ezért kell egy nagyon erős és 
jó tisztiorvosi rendszer. Ezért fáj nekem – erről még 

nem beszéltünk –, hogy az elmúlt években nagyon sok 
minden történt, ami ezt a rendszert gyöngítette. A la-
boratóriumok egy része megszűnt, a megyeiek helyett 
regionális tisztiorvosok vannak, tehát háromszor any-
nyi emberre kell most gondot viselniük mint eddig, el-
vették tőlünk az élelmiszer-biztonsági ellenőrzés jogát...

És odaadták az állatorvosoknak...
Elvették a munkaegészségügyet is. A 2010-es választá-
sok után örömmel hallottam, hogy a Parlament Egész-
ségügyi Bizottságának az elnöke, Mikola doktor beje-
lentette, hogy vissza kell ezeket a feladatokat adni oda, 
ahol egyszer már jól működtek!

Gonosz vagyok-e, ha azt mondom, hogy odaadták az 
élelmiszer-egészségügyet állatorvosoknak, akik persze meg-
tanulhatják ezt is, de nem tudják megcsinálni úgy, mint 
akinek eredetileg humánorvosi a végzettsége!
Az élelmiszer-egészségügy persze részben állatorvosi 
feladat is, mert nem mindegy, hogy milyen állatokat 
vágunk le és fogyasztunk.

Ismeri bizonyára azt, hogy egy ember három hónap alatt 
megtanítható egérfogásra, de egy macska ezt nyolc hó-
napos korában tanfolyam nélkül jobban csinálja, de be-
széljünk arról, hogy Ön többször mondta – és mint meg-
őrzendő értéket említette – örült, hogy taníthatott.
Én nagyon szeretek oktatni bár már kicsit fáraszt. Át-
adni mindazt, hogy nem csak személyes gyógyítás van, 
hanem egy népet is kell gyógyítani – ez mindig lelke-
sített. Mindig jó érzés, amikor az üres padsorok meg-
telnek. A tanítványaimra nagyon büszke vagyok! Ket-
ten itt lettek tanszékvezető egyetemi tanárok, sajnos az 
egyik {atalon elhunyt, hárman az Egyesült Államok-
ban professzorok. A regionális tisztifőorvos-asszony 
szintén az intézetből került ki. Ám most már az egye-
temi oktatásból is úgy érzem kiöregedtem. Nem tet-
szik nekem az, hogy számos tantárgyból csak írásbeli 
vizsga van. Egészen más, amikor a tanár szemben ül az 
orvostanhallgatóval, és úgy kérdezi. Egyik nagy elő-
döm, Jeney professzor mondta, hogy a szigorlat az utol-
só lehetőség arra, hogy a hallgató tanuljon. Nem sze-
retem ezt az egész Bolognai-rendszert – igaz az orvos-
tanhallgatóknál még ez nem így van, de a népegész-
ségügyi ellenőrök, felügyelők már ebben a rendszer-
ben tanulnak. Néha vizsgáztatom őket, és nem vagyok 
megelégedve ezzel a rendszerrel. Kicsit örülök, hogy 
a tanítást már abbahagyhatom. Nem tudok már ebben 
a mai egyetemi oktatásban már részt venni.
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És méltóságát is veszíti a dolog...
... az oktatás méltóságát, igen! Nem én vagyok az egyet-
len, aki ezt gondolom!

Mikor volt utoljára orvosnál?
Mennem kéne felülvizsgálatra, mert ezelőtt húsz évvel 
egymás után két infarktust kaptam, szerintem ehhez 
hozzájárult az országos tisztifőorvosság is. Azóta állan-
dó kontroll alatt vagyok, orvosságok tömkelegét kell 
szednem, ezért körülbelül három-négy havonta járok 
orvoshoz. Bizony érzem, hogy egyre rosszabb az álla-
potom.

Nem látszik!
Nagyon kedves, hogy mondja! Sokan mondják, hogy 
nem látszik, de én már érzem magamon.

Nyolcvan-három éves, lehet ebből még száz is!
Nem fogom megélni!

Mit örökölt szülői ágon?
Édesanyám 97, a nővére 98, a bátyja pedig 90 éves volt, 
amikor meghalt. Édesapám rokonságánál más volt a hely-
zet: az öccse negyvenegynehány évesen ment el, Ő is 
hatvanat élt. Nem tudom melyikük génjei fognak fe-
lülkerekedni.

Csak a hangulatát, a jó kedélyét ne veszítse el!
Sajnos időnként elvesztem... Ám abban még remény-
kedek, hogy a tisztiorvosi rendszer magához tér, hogy 
a kísérleteimet befejezhetem, nagyobb kudarcok nél-
kül. Egyet már nem akarok: oktatni. Idén még rend-
szeresen tanítottam, de abba már nem elfáradtam, ha-
nem megfáradtam. Remélem, érezhető a különbség!

Erőt kívánok Önnek, mert az embert az elhivatottság, 
a becsvágy és olykor a dühei is éltethetik nagyon sokáig!
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A Tisztiorvosi Szolgálat 22 éve – a megalakulástól 
napjainkig*

22 years of the Medical O8cer Service – from the 
beginning to the present

1 Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet – 4028 Debrecen, Kassai út 26. – Tel.: (52) 512 764
2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat – Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Budapest

Az Egészségtudomány 56. évfolyamában megemlé-
keztünk az ÁNTSZ 1991-es megalakulásának előzmé-
nyeiről, és azokról az alapelvekről és célkitűzésekről, 
amelyek a tisztiorvoslás újjászületését meghatározták 
[1]. Jelenlegi közleményünk valójában folytatás: azt 
vizsgálja, mi történt az elmúlt 22 év alatt, és főleg azt, 
hogyan alakult a Szolgálat sorsa a legutóbbi 10 év so-
rán? Dolgozatunkat arra a „Beszámoló”-ra alapoztuk, 
amely 2013-ban hangzott el a Magyar Tudományos 
Akadémia V. Orvosi Osztályának ülésén.

AZ ELŐZMÉNYEK

25 évvel ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémia 
Elnöksége egy 32 tagú komplex bizottságot hívott élet-
re, hogy vizsgálja meg a magyar nép egészségi állapo-
tát, az egészségi állapotra ható tényezők akkori helyze-
tét, és tegyen javaslatot a fokozódó romlás megállítá-
sára, illetve az általános egészségi állapot javítására. Az 

elnökség a határozat végrehajtására az V. Orvosi Osz-
tályt, illetve annak akkori elnökét, Halász Béla akadé-
mikust kérte fel. A megalakuló bizottság elnöke Eck-
hardt Sándor akadémikus lett, míg tagjai között olyan 
kiváló kutatók és közéleti szereplők sorakoztak fel, 
mint Andorka Rudolf, Cseh-Szombati László, Szentá-
gothai jános és Straub F. Brunó.

A tanulmány néhány hónap alatt elkészült, és annak 
rövid kivonata a Magyar Tudomány 1989. évi 3. szá-
mában jelent meg [2]. Ebből a rövidített tanulmányból 
mindössze két megállapítást emelnénk ki. Az egyik: 
„a program sikeres végrehajtásához... biztosítani kell... 
a végrehajtást leghatékonyabban szolgáló infrastruk-
túra kidolgozását”, míg a másik: „... elérkezett az idő 
a közegészségügyi-járványügyi hálózat korszerűsítésé-
re és hatékonyságának fokozására”. Az akadémiai kez-
deményezéssel nagyjából egy időben az akkori Szoci-
ális- és Egészségügyi Minisztériumban Kökény Mihály 
miniszterhelyettes vezetésével reformbizottság alakult, 
amely többnyire azonos következtetésre jutott, mint az 

* A közlemény megjelent az Egészségtudomány 2014. évi 2. számában. Az utánközlést Prof. Dr. Dési Illés, a folyóirat felelős szerkesztője engedélyezte.
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akadémiai komplex bizottság. Ez nem volt véletlen, hi-
szen a két bizottságban többnyire ugyanazok a szak-
emberek foglaltak helyet.

A reformbizottság jelentésének rövid változata a Nép- 
egészségügy 1989. évi 5. számában látott napvilágot, és 
többek között kimondta, hogy a „közegészségügyi biz-
tonság fenntartásáért az államot oszthatatlan felelős-
ség terheli” és javasolja, hogy az akkori közegészség-
ügyi-járványügyi felügyeleti rendszer – az Országos Men-
tőszolgálathoz hasonlóan – egységes centralizált szer-
vezetet alkosson [3].

Nyilván ezek a javaslatok játszottak szerepet abban, 
hogy az 1990-ben megalakult rendszerváltó kormány 
a tisztiorvosi rendszer újjászületését, és ennek előké-
szítésére egy bizottság létrehozását határozta el. A Bi-
zottság fél éves munka után elkészítette a törvényjavas-
latot, amelyet Surján László népjóléti miniszter az or-
szággyűlés elé terjesztett. A Parlament 1991. március 
20-i ülésnapján az előterjesztést döntő többséggel elfo-
gadta [4].

A TISZTIORVOSI TÖRVÉNYRŐL

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-
latról (továbbiakban: ÁNTSZ, illetve Szolgálat) szóló 
1991. évi XI. törvény (továbbiakban: Törvény) 1. §-a 
a Szolgálat küldetését a következő 3 bekezdésben hatá-
rozta meg:
1) A közegészségügyi, járványügyi és egészségvé-

delmi (a továbbiakban: népegészségügyi) tevékeny-
ség irányítása és felügyelete, valamint az egészség-
ügyi ellátás felügyelete állami feladat.

2) Az állam az első bekezdésben foglaltakat a népjó-
léti miniszter közvetlen irányítása alatt álló Álla-
mi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat lét-
rehozásával és működtetésével biztosítja.

3) A Szolgálat az állami költségvetésből működtetett 
országos hatáskörű államigazgatási szerv.
A Törvény 2-6. §-a a Szolgálat feladatait ismertette, 

amelyek valóra váltásával biztosítható volt, hogy az 
egész ország területén egységes elvek szerint és magas 
színvonalon történjen a járványügyi, a közegészség-
ügyi, az egészségvédelmi, valamint az egészségügyi igaz-
gatási és koordinációs tevékenység. Ezt a nemes célt 
szolgálta, hogy a Törvény a Szolgálat hatáskörébe utal-
ta a lakosság járványügyi biztonságához szükséges fel-
tételek biztosítását, beleértve az ehhez szükséges oltó-
anyagok, fertőtlenítő és irtószerek forgalomba hozata-

lát, a járványveszély vagy a járvány fennállásának a meg-
állapítását, és az ezek felszámolása érdekében szüksé-
ges valamennyi intézkedés megtételét.

Ugyancsak ezt a célt szolgálta, hogy a Törvény a Szol-
gálat kötelességévé tette a környezet-egészségügy, a táp-
lálkozás- és élelmezés-egészségügy, a munkaegészség-
ügy és a sugáregészségügy körébe tartozó határértékek 
tudományos megalapozását, azok betartásának ellenőr-
zését, és hiányosságok esetén intézkedések megtételét. 
Az egészségvédelem területén a Szolgálat feladata lett 
a szakmai felügyelet az egészségügyi ellátás preventív 
intézményei felett, továbbá az egészségneveléssel, ta-
nácsadással és az egészségügyi ismeretterjesztéssel kap-
csolatos tevékenység.

Végezetül a Törvény – mint azt fentebb már említet-
tük – a szolgálat feladatává tette egyes egészségügyi és 
koordinációs feladatok ellátását, amelyet a következők-
kel indokolt: „... a Szolgálat felügyeli az egészségügyi 
intézmények működésére vonatkozó szabályok gyakor-
lati megvalósulását, és ellátja azokat a feladatokat, ame-
lyek az önkormányzatok egészségügyi feladatainak ösz-
szehangolásából és egyes régiók lakosságának egészség-
ügyi ellátásának biztosításából adódnak, illetve speci-
ális szakértelmet igényelnek, és biztosításuk nem füg-
ghet az önkormányzatok mérlegelésétől.”

A Törvény 7. § -a a Szolgálat szervezetét ismertette, 
amelyet a törvényhez csatolt 7/1991. (IV. 26) sz. NM 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) egészített ki [5]. En-
nek értelmében a Szolgálat központi és területi intéz-
ményekből áll. A központi intézményeket az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH), vala-
mint 8 olyan országos intézet alkotja, amelyek tudo-
mányos kutató, szakmai továbbképző, és speciális gya-
korlati feladatokat látnak el. Ezzel szemben a minden-
napi gyakorlati tevékenység ellátását a Törvény a fővá-
rosi és 19 megyei intézetre, valamint 22 fővárosi kerü-
leti és 101 városi intézetre bízta, ez utóbbiak azonban 
nemcsak a megnevezett városok, hanem a városok kör-
zetét alkotó települések járványügyi, közegészségügyi, 
egészségvédelmi és egészségügyi igazgatási feladatait is 
ellátták.

Itt kell megjegyezni, hogy bár a Törvény erről külön 
nem intézkedett, az előzmények után természetesnek 
tűnt, hogy mind a fővárosi, mind a 19 megyei intézet-
ben tovább folytatták munkájukat a kémiai és mikro-
biológiai (ezen belül szerológiai és parazitológiai), il-
letve a fővárosban és 6 megyei intézetben a sugár{zi-
kai laboratóriumok. Az így kialakított szervezet mű-
ködéséért az országos tisztifőorvos és helyettesei vol-
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tak felelősek, míg az országos intézeteket a főigazga-
tók, a fővárosi és megyei intézeteket a megyei tisztifőor-
vosok, a fővárosi kerületi és a városi intézeteket a vá-
rosi tisztifőorvosok igazgatták.

A Szolgálat tekintélyét jelentősen növelte, hogy a már 
említett Rendelet előírta a vezető állások pályázati fel-
tételeit, és az országos tisztifőorvost és helyetteseit, az 
országos intézetek főigazgatóit, valamint a megyei tisz-
tifőorvosokat meghatározatlan időre közvetlenül a nép-
jóléti miniszter nevezte ki.

Végezetül a Törvény 8–14. §-a a Szervezet hatósági 
jogkörével foglalkozott, egyben meghatározta az első-
fokú és másodfokú eljárásra illetékes intézményeket.

Összefoglalva: a Törvény a tisztiorvoslás valameny-
nyi feltételrendszerét teljesítette: tisztázta a feladatokat, 
előírta a szakmai követelményeket, biztosította a labo-
ratóriumi hátteret, megvalósította az önkormányzatok-
tól való függetlenséget és megadta a hatósági jogkört.

TISZTIORVOSLÁS A TÖRVÉNY ELFOGADÁSA UTÁN

A Törvény elfogadása után az országos, a megyei és 
a városi intézetekben megszakítás nélkül tovább folyt 
a hagyományos megelőző tevékenység, ugyanakkor 
késedelem nélkül elindult az új feladatok feltételeinek 
megteremtése is. Már az első hónapokban megtörtént 
a vezetők kinevezése, az OTH megalakulása, a tiszti-
orvosi tanfolyamok és vizsgák lebonyolítása, „A Tisz-
tiorvos Jogi Kézikönyve” megjelentetése, az „Epinfo” 
heti kiadvány elindítása, az intézetek műszer, számító-
gép és gépkocsi felszerelése, családvédelmi tanácsadók 
szervezése, a világbanki kölcsöntárgyalások megindí-
tása, végül hosszú előkészítő munka és egyeztetés után 
az első népegészségügyi program elfogadtatása [6].

Az elkövetkező években a feladatok tovább növe-
kedtek: kibővült a kötelező és ajánlott védőoltások kö-
re, a molekuláris virológia új távlatokat nyitott, kiépült 
a bioterrorizmus elleni védelem, újabb országos inté-
zetek alakultak és ma már az ÁNTSZ nevéhez fűződik 
a daganatok szűrővizsgálatának a megszervezése, a nem-
dohányzók védelméről szóló rendelkezések ellenőrzé-
se, a magyarországi kábítószer-helyzet évről-évre tör-
ténő {gyelemmel kísérése és elemzése, a hőség- és pol-
lenriadók elrendelése stb.

Mindezt a lakosság egészségének a javulása kísérte. 
Az elmúlt 22 év alatt ugyanis jelentősen csökkent a he-
veny szív- és agyi infarktusban, az idült tüdőbetegsé-
gekben, a motoros balesetekben és az öngyilkosságok-

ban idő előtt elhunytak száma, a 14 ‰-es nyers halá-
lozási arányszám 13‰-re változott, a születéskor vár-
ható átlagos élettartam pedig a fér{ak körében 5, a nők 
körében 4 esztendővel növekedett. Ugyancsak az elmúlt 
22 esztendőben a felére csökkent a művi terhesség meg-
szakítások száma, míg a csecsemőhalandóság 15 ‰-ről 
5 ‰-re változott.

Az eredmények elérésében az orvostudomány fejlő-
dése és a klinikusok kiváló munkája mellett szerepet 
játszott a Tisztiorvosi Szolgálat is, a fertőző betegségek 
megelőzésében pedig éppen ez a szolgálat vállalta az 
oroszlánrészt. Eleget téve az elődök által kidolgozott 
módszereknek és védőoltásoknak, sőt azokat tovább 
fejlesztve a fertőző betegségeknek az európai népesség 
kormegoszlására standardizált halálozási arányszámát 
3,8 százezreléken tartotta – ez az Európai Unióban egyi-
ke a legkedvezőbb helyeknek – és megóvta a magyar 
lakosságot a HIV/AIDS betegség jelentős elterjedésé-
től. Mindezek az eredmények kivívták a lakosság elis-
merését, és így történhetett, hogy 2009-ben egy közvé-
lemény-kutatás során az ÁNTSZ kapta a legmagasabb 
bizalmi pontszámot, maga mögött hagyva az alkot-
mánybíróságot, az ügyészséget és a helyi önkormány-
zatokat.

Az elmúlt évek azonban nem múltak el zavartala-
nul. A politikai befolyásolástól sem mentesen 1995 és 
2011 között 10 megbízott, illetve kinevezett országos 
tisztifőorvos váltotta egymást, és a kívánatosnál gyak-
rabban cserélődtek a megyei és városi (később: kistér-
ségi) tisztifőorvosok is.

Viszonylag gyakran változott a központi intézmé-
nyek szerkezete: a Törvényben még szereplő 8 orszá-
gos intézet közül 2 intézet kivált, ugyanakkor helyüket 
3 újonnan létesített intézet váltotta fel. Ezeket a „belső” 
változásokat sem a lakosság, sem a magyar egészség-
ügy egésze nem észlelte mindaddig, amíg három, sú-
lyos következményekkel járó feladatváltozás nem érte 
a Szolgálatot. 2004-ben a megyei intézetekben műkö-
dő laboratóriumok többségének az elvesztése, 2006-ban 
a munkaegészségügyi tevékenységek más minisztérium-
nak történő átadása, 2007-ben az élelmiszerlánc fel-
ügyeletének az elvétele, amelyet egyes környezet- egész-
ségügyi kötelezettségek átadása kísért. Érthető, hogy 
ezek után részletesebben is foglalkozunk a laboratóri-
umok helyzetével, majd az említett változásokat rögzí-
tő, és a Törvény egyes paragrafusait hatálytalanító 362/ 
2006, illetve az azt újra megváltoztató 323/210 sz. Kor-
mányrendeletet ismertetjük.
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AZ ÁNTSZ LABORATÓRIUMOK SORSA

A közegészségügyi-járványügyi munka hatékonysá-
ga laboratóriumi vizsgálatokon alapul. Erről álmodott 
Fodor József is, amikor egy „központi észlelde” terveit 
vázolta fel, és ezt valósította meg Johan Béla, amikor 
megalapította az Országos Közegészségügyi Intézetet 
(továbbiakban: OKI) és – a mai Magyarország terüle-
tén – további 5 OKI {ókállomást (területi laboratóriu-
mot) létesített. A 2.203/1954 (XII. 24) minisztertaná-
csi határozat Budapesten és valamennyi megyeszékhe-
lyen Közegészségügyi és Járványügyi Állomást, és ezen 
belül {zikai, kémiai és mikrobiológiai jellegű laborató-
riumokat létesített, amelyekben – 2005-re – már 750-
en dolgoztak [7]. A laboratóriumok európai színvona-
lú munkát végeztek, diplomásaik között számosan tu-
dományos fokozattal rendelkeztek, míg a nem diplo-
mások nagy tapasztalattal bíró asszisztensek és labo-
ránsok voltak.

Így ment ez egészen 2004-ig, amikor a Phare-prog-
ram segítségének egyik feltétele az volt, hogy államilag 
mindössze 6 „regionális” kémiai, illetve mikrobiológia 
laboratórium működhet. Ekkor a fennmaradó 14 la-
boratórium munkájának a megmentése érdekében az 
OTH vagyonkezelésébe kerülő ÁNTSZ Laboratórium 
K . jött létre. A K  súlyos pénzügyi nehézségei miatt 
a laboratóriumokat 2006-ban privatizálták, és azok – 
itt nem részletezett okokból – többször is gazdát cse-
réltek. Jelenleg az ÁNTSZ öt országos intézetében mű-
ködnek laboratóriumok, míg a területen hat megyei kor-
mányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve mű-
ködtet hat kémiai és négy mikrobiológiai laboratóriu-
mot.

A 362/2006. (XII. 28.) KORM. RENDELET AZ 
ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI 
SZOLGÁLATRÓL ÉS A GYÓGYSZERÉSZETI 
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV KIJELÖLÉSÉRŐL [8]

A 2006. év utolsó napjaiban megjelent kormányren-
delet az elmúlt 15 esztendő változásait igyekezett egy-
séges jogszabályba foglalni, egyben jelentősen megvál-
toztatta az ÁNTSZ eddigi feladatait és szerkezetét. A vál-
toztatás szándéka mindjárt kitűnik az 1§-ból, amely 
így határozza meg az ÁNTSZ-t: „Az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: Szol-
gálat) központi hivatal. A Szolgálatot az egészségügyi 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.”

A Törvénytől eltérően a kormányrendelet a felada-
tokat nem sorolja fel tételesen, amiből az következne, 
hogy az változatlanul folytatódik tovább. Ennek azon-
ban ellentmond az, hogy a 8. § (1) ca) bekezdésében 
a közegészségügyi laboratóriumi munkálatok felsoro-
lásakor a (2007. X. 1-től hatályos szöveg szerint) követ-
kező közbeszúrás szerepel: „... az élelmiszer-biztonság 
kivételével...”, továbbá a 21. § (5) bekezdése, amely így 
hangzik: „2007. január 1. napjától a munkaegészség-
ügyi feladatokat az Országos Munkaügyi és Munkavé-
delmi Felügyelőség (a továbbiakban: OMMF) látja el. 
A faladatok átadásával egyidejűleg az Országos Mun-
ka- és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiak-
ban OMFI) a szociális és munkaügyi miniszter irányí-
tása alá kerül”. Evvel az ÁNTSZ kötelezettségei közül 
az élelmiszer-biztonság néhány területével, valamint 
a munka- és foglalkozás-egészségügy egészével kapcso-
latos feladatok megszűntek, ez utóbbi alól csupán a mun-
kahelyi sugár- és kémiai biztonsági feladatok kivételek.

Alapvető változás történt a Szolgálat szerkezetében 
is. A „Fodor József Közegészségügyi Központ” 5 év után 
megszűnt, feladatainak egy részét 4 országos intézet vet-
te át (21. § (1) bekezdés). Az intézkedéssel az országos 
intézetek száma kilencre emelkedett. Evvel egyidejű-
leg a fővárosi, valamint a 19 megyei intézet ugyancsak 
megszűnt, és a helyükbe 7 regionális intézet lépett, kö-
zülük egy Budapest és Pest megye, míg a másik hat 
együttesen 3-3 megye járványügyi, közegészségügyi, 
egészségfejlesztési, igazgatási koordinációs, valamint 
szakfelügyeleti feladatait látta el. A rendelet értelmé-
ben a regionális intézetek műszeres, por-, rost-, zaj- és 
sugárlaboratóriumot üzemeltethetnek (8 §ca) és cb) 
bekezdés), de végül is 6 regionális intézetben alakult 
teljes körű kémiai laboratóriumi szolgálat. A Szolgálat 
említett területi szerveit hét, ún. regionális tisztifőor-
vos vezette. A Szolgálat helyi szervei a fővárosi kerüle-
ti, valamint a kistérségi intézetek lettek, amelyek a ke-
rületi, illetve a kistérségi tisztifőorvosok vezetésével el-
látták mindazokat a népegészségügyi hatósági és szak-
mai felügyeleti feladatokat, amelyet jogszabály nem utalt 
a Szolgálat más szervének a feladatkörébe. A kormány-
rendelet legterjedelmesebb része, a 3. számú melléklet 
tartalmazta a 12 budapesti kerületi és a 69 kistérségi 
intézet nevét, székhelyét és illetékességi területét.
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A KORMÁNY 323/2010. (XII. 27.) KORM. REN- 
DELETE AZ ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS 
TISZTIORVOSI SZOLGÁLATRÓL, A NÉPEGÉSZ- 
SÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI FELADATOK 
ELLÁTÁSÁRÓL, VALAMINT A GYÓGYSZERÉ- 
SZETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV KIJELÖLÉ-
SÉRŐL [9, 10]

Alig 4 esztendővel az előző kormányrendelet után 
újabb jogszabály született, amely a Szolgálat felépítését 
ismét alapvetően változtatta meg. Időközben ugyanis 
megjelent a fővárosi és megyei kormányhivatalokról 
szóló 288/2010 (XII. 21) sz. Kormányrendelet, amely 
a fővárosban és 18 megyében összesen 19 kormányhi-
vatalt, és valamennyi kormányhivatalon belül 17 külön-
böző szakigazgatási szervet hozott létre: ezek között 
szerepel 15. sorszámmal a népegészségügyi szakigaz-
gatási szerv is.

Ezt az elvet vette tekintetbe az új, 323/2010 sz. kor-
mányrendelet, amikor az 1.§ (1) és (2) bekezdésében 
újból de{niálta az ÁNTSZ működését. „1) Az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a további-
akban: a Szolgálat) szervezetrendszere az Országos Tisz-
tifőorvosi Hivatalból (OTH) és annak irányítása alatt 
álló országos intézetekből áll. Az OTH-t az egészség-
ügyért felelős miniszter (a továbbiakban: a miniszter) 
irányítja. 2) A fővárosi és megyei kormányhivatalok 
szakigazgatási szerveként népegészségügyi szakigazga-
tási szerv működik (a továbbiakban: megyei népegész-
ségügyi szakigazgatási szerv) a népegészségügyi felada-
tok ellátására.”

Az új kormányrendelet – hasonlóan az ezt megelő-
zőhöz – nem határoz meg feladatokat, de jóváhagyja a 
munkaegészségügy és az élelmiszerlánc felügyeletének 
elvesztését. Ez világosan kitűnik abból is, hogy az élel-
miszer-biztonsági feladatok ellátásával további két, míg 
a munkavédelmi feladatok ellátására egy harmadik szak- 
igazgatási szerv kapott megbízást.

Jelentősen átalakult a Szolgálat szervezete, mert négy 
éves működés után megszűntek a regionális intézetek 
és az eddigi egységes dekoncentrált szervezet két rész-
re oszlott. Az OTH és az OTH irányítása alatt működő 
nyolc intézet továbbra is az egészségügyért felelős mi-
niszter irányítása alá tartozik, míg a 19 népegészség-
ügyi szakigazgatási szerv és az alájuk rendelt kistérsé-
gi intézet alkalmazottainak legfőbb munkáltatója a köz-
igazgatási és igazságügy miniszter, közvetlen felettesük 
a megyei kormányhivatalok vezetője. A „regionális tisz-
tifőorvos” elnevezés ismét „megyei tisztifőorvosra” vál-

tozik vissza, feladata a megyei népegészségügyi szerv 
igazgatása. A kistérségi intézetek vezetése továbbra is 
a „kistérségi tisztifőorvos” feladata marad. Hogy a Szol-
gálat szakmai munkássága a kettéosztottság ellenére is 
egységes maradjon, a Kormányrendelet kimondja, hogy 
a szakmai felügyeletet továbbra is az OTH-n keresztül 
az országos tisztifőorvos gyakorolja.

A 323/2010. SZ. KORMÁNY RENDELET UTÁNI 
IDŐSZAK (2010-TŐL NAPJAINKIG) FŐBB 
ESEMÉNYEI

2013. január elsejétől a már fentebb említett 1991. 
évi XI. törvény új változata lépett életbe (a továbbiak-
ban: módosított Törvény), amely felépítésében követi 
ugyan a régi törvényt – és ezért nem került az országy-
gyűlés elé sem – de tartalmában a 323/2010. sz. Kor-
mányrendelet szellemében készült. Ezt a kettősséget fe-
jezi ki a módosított Törvény új címe: „1991. évi XI. tör-
vény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékeny-
ségről” is. A jogszabály tekintetbe veszi a Kormányren-
deletnek azt az elvét, hogy az ÁNTSZ alatt kizárólag az 
OTH-t és az OTH irányítása alatt működő országos in-
tézeteket érti, míg a megyei kormányhivatalok népegész- 
ségügyi szakigazgatási szerveinek, valamint a kistérsé-
gi (később járási) intézetek összességét „Egészségügyi 
Államigazgatási Szerv”-nek nevezi. A módosított Tör-
vény a továbbiakban csak az utóbbi szervezet feladata-
it és tevékenységét szabályozza. Ezt fejezi ki a módosí-
tott Törvény 1. §-a is, amely eltér az eredeti Törvény 
szövegétől: „A közegészségügyi (különösen a környe-
zet- és település-, élelmezés és táplálkozás-, gyermek- 
és i�úság- illetőleg sugár-egészségügyi, kémiai bizton-
sági), a járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvé-
delmi, egészségnevelési és egészség-megőrzési), az egész-
ségügyi igazgatási tevékenységek irányítása, koordiná-
lása és felügyelete, valamint az egészségügyi ellátás fel-
ügyelete (a továbbiakban együtt: népegészségügy) ál-
lami feladat, amelyet az egészségügyi államigazgatási 
szerv lát el”. Feltűnő, hogy a közegészségügyi feladatok 
között nem történik említés sem a munkaegészségügy-
ről, sem az élelmiszer-biztonságról és elmarad az ere-
deti Törvényből az 1. § (2) és (3) bekezdése is. A továb-
biakban a módosított Törvény mintegy 50%-ban eltér 
az eredeti Törvénytől, ezek ismertetésére ezen a helyen 
nem kívánunk kitérni.

A 323/2010. sz. Kormányrendeletet követő időszak 
másik nagy eseménye a járások létesítéséről szóló tör-
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vény, amely változtatással járt az államigazgatási szer-
vek elnevezésében is. A megyéknél megmaradt a „né-
pegészségügyi szakigazgatási szerv” és a „megyei tisz-
tifőorvosi” elnevezés, ugyanakkor a kistérségi intéze-
tekből „járási intézetek” lettek, változatlan illetékessé-
gi területtel. A „kistérségi tisztifőorvosok” neve „járá-
si tisztifőorvosokká” változott, eddigi főosztályvezető 
besorolású kormánytisztviselő státuszuk főosztályveze-
tő-helyettessé degradálódott, jelentékeny {zetés-csök-
kenéssel.

A változások ideje evvel még nem ért véget. Az ál-
lamigazgatási szervezetrendszer átalakításáról szóló 1007/ 
2013. (I. 10) Kormányhatározat például így fogalmaz: 
„A Kormány felhívja az egészségügyért felelős minisz-
tert, hogy tegyen javaslatot az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal irányítása alá tartozó kutatási feladatokat is el-
látó országos intézetek átalakítására, ezzel a feladatel-
látás racionalizálására, valamint az egymással szorosan 
összefüggő feladatokat ellátó háttérintézmények funk-
cionális létszámainak csökkentésére egy integrált funk-
cionális szerv létrehozásával” [11]. További változtatá-
sokat sejtet a Semmelweis-terv K/3 pontjának 18. pont-
ja, amely célul tűzi ki „Az akadémiai szféra és az álla-
mi népegészségügyi intézményrendszer együttműkö-
désének fejlesztését” valamint „a népegészségügyi hu-
mán erőforrások átgondolását... az életpálya modell… 
vonatkozásában is” [12]. Ezek a megállapítások azonban 
további ismeretek hiányában nehezen értelmezhetők.

KÖVETKEZTETÉSEK

Az első oldalakon összefoglaltuk a népegészségügyi 
szolgálat küldetését, feladatait és történelmét, különös 
tekintettel az elmúlt 22 év eseményeire. Úgy érezzük, 
a Szolgálat mindvégig igyekezett eleget tenni a Törvény-
ben meghatározott kötelezettségeinek, de munkáját ne-
hezítették az egymást követő kormányok szüntelen, és 
gyakran egymásnak ellentmondó beavatkozásai. A be-
avatkozásoknak köszönhetően az eredeti Törvényt több 
mint 100 módosító, vagy kiegészítő jogszabállyal vál-
toztatták meg, és gyakran változtak a végrehajtásért fe-
lelős tisztifőorvosok is. A törvény elfogadását követő 
években pedig a Szolgálat nemcsak laboratóriumainak 
nagyobbik részét, a munkaegészségügy teljes és az élel-
mezés-egészségügy részleges felügyeletét veszítette el, 
de számos környezet-egészségügyi, gyógyszerészeti fela-
dat is átkerült más minisztériumok, vagy intézmények 
hatáskörébe.

Az intézkedések következtében a Szolgálat személyi 
állománya és anyagi ellátottsága vészesen csökkent. Kü-
lönösen súlyos a szakember-veszteség, ha meggondol-
juk, hogy az egykor lelkes, nagy tudású és nagy gya-
korlattal rendelkező középkorú kollégák távoztak el, és 
mentek keserű szájízzel nyugdíjba, vagy más szakmai 
területre. Ugyanakkor évről-évre csökkent a {atal-szak-
orvos jelöltek száma, és a magas színvonalú tisztiorvo-
si tanfolyamokat is fel kellet függeszteni: nem sok idő 
múlva jelentkezni fognak az utánpótlás hiányának sú-
lyos következményei. Hogy a szűnni nem akaró átszer-
vezések erkölcsileg is súlyos károkat okozhatnak, arra 
elrettentő példák a laboratóriumok privatizálásával, il-
letve az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fel-
ügyelőség egykori vezetésével kapcsolatos bírósági el-
járások megindítása. Végül úgy gondoljuk, az MTA V. 
Osztályának tagjait sem hagyhatja hidegen az a tény, 
hogy az egykor oly nagy nemzetközi tekintélynek ör-
vendő, kísérleteken alapuló munka-egészségtani, táp-
lálkozástudományi és oltóanyag-kutatások gyakorlati-
lag megszűntek.

És ha már az Akadémiánál tartunk, ezt a dolgoza-
tunkat avval szeretnénk befejezni, hogy annak rövid 
változatát előadás formájában az elmúlt esztendő feb-
ruárjában az Orvosi Osztály elé terjesztettük. Tettük ezt 
azért, mert több mint két évtizeddel ezelőtt éppen en-
nek az Osztálynak a kezdeményezésére indult el az 
a folyamat, amelyik végül is a Szolgálat megalkotásá-
hoz vezetett. Kötelességünknek éreztük, hogy beszámol-
junk ennek az intézménynek a további sorsáról, egy-
ben az Akadémia támogatását kértük ahhoz az igyeke-
zetünkhöz, hogy a Szolgálat egységét, eredeti feladatait, 
tekintélyét, egyszóval: eredményes munkásságát visz-
szaállíthassuk.
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Tíz évvel ezelőtt – még doktorandusz koromban – 
Bánfalvi Gáspár professzor mutatott be egy barátjának, 
ahogyan ő nevezte „Pali bácsinak”. Én akkor mit sem 
tudtam Prof. Dr. Kertai Pálról, a kísérletes onkológi-
áról és az állatkísérletekről. A rövid beszélgetés során 
Prof. Dr. Kertai Pál elmesélte, hogy már régóta foglal-
kozik kémiai karcinogenezissel, kémiailag indukált tu-
morokkal, amelyek patkányokban nőnek és nagyon sze-
retné, ha ezekből a daganatokból sejttenyészeteket, sejt-
vonalakat lehetne indítani. Én akkoriban primer sejtte-
nyészetek létrehozásával foglalkoztam humán eredetű 
daganatokból, így kézenfekvő volt, hogy elindul egy kö-
zös munka, amelyből megszületett a PhD dolgozatom, 
továbbá számos konferencia absztrakt és publikáció. 
A tízévnyi közös munka alappilléreit ezek a sejtvona-
lak, illetve a Kertai Pál professzor által megalkotott új 
metastasis állatmodell alkották.

Kertai professzor a daganatok kemoprevencióját, a kí-
sérletes onkológiát, a daganatkutatást elképzelhetetlen-
nek tartotta állatkísérletek nélkül. Hangsúlyozta, hogy 
a sejttenyészetek, vagy molekuláris biológiai módsze-
rek bár rendkívül fontosak, azonban ma még nem al-
kalmasak a preventív hatások (különösen az áttét-kép-
ződést gátló tulajdonságok) mérésére, ezért daganatos 
állatmodellekre van szükség. Mindig foglalkoztatta, hogy 
mivel idézhető elő legmegbízhatóbban a kísérleti álla-
tokban daganat: kémiai rákkeltőkkel, vírusokkal, vagy 
ionizáló sugárzással? Kutatta, hogy a különböző rák-
keltőkkel kezelt kísérleti állatban a kifejlődő daganat 
carcinoma, sarcoma, vagy leukaemia lesz-e, és az így 
keletkezett tumor áttétet ad-e, mivel a humán dagana-
tos betegségek halálos kimenetele leggyakrabban az át-
tétek képződésére vezethető vissza.

Közös kísérleteink során háromféle kémiai karcino- 
genezissel indukált kísérletes tumort használtunk, egy 
epitheliális eredetű májcarcinomát (He/De), egy me-
senchymális eredetű mesoblastos nephromát (Ne/De) 
és egy myelomonoblastos leukaemiát (My1/De). Mind-

három tumort Kertai professzor hozta létre. A neph- 
romát és a hepatocelluláris carcinomát olyan Fischer 
344 patkányokban, amelyeknek újszülött korukban (24 
órával születésük után) 125 µg/állat n-nitrozodimeti-
lamin {ziológiás konyhasó oldatát fecskendezték be int-
raperitoneálisan. 5–7 hónapos várakozási idő után a tu-
morokat eltávolították, kisebb darabokra szeletelték és 
folyékony nitrogénben tárolták, ill. sorozatosan F-344 
patkányok vesetokja alá transzplantálták (in vivo fenn-
tartás). A myelomonoblastos leukaemiát Huggins és 
Sugiyama (1966) módszerével hozta létre 50 napos nős-
tény Long-Evans patkányokban, amelyek 3x40 mg/kg 
7,12-dimetilbenz(a)antracén oldatát kapták intravé-
násan. A kezelés három egymást követő héten egy al-
kalommal történt. Kilenc hónap elteltével a megnagyob-
bodott lépet eltávolították, kisebb darabokra szeletel-
ték, sorozatosan Long-Evans patkány vesetokja alá ül-
tették, vagy folyékony nitrogénben tárolták.

A daganatokat úgy tartották fenn, hogy Fischer 344, 
illetve Long-Evans patkányok bal oldali vesetokja alá 
transzplantálták. A módszer lényege, hogy a kísérleti 
állatokat elaltatjuk, a baloldali lumbális tájékot szőrte-
lenítjük, a retroperitoneumot lumbális metszéssel meg-
nyitjuk, és az előhúzott vese tokja alá a tust, fagyasz-
tásból felvett vagy frissen kioperált tumordarabokat, 
illetve tumoros sejteket tartalmazó ún. GelasponR ko-
rongot elhelyezünk el. A sebeket sebészeti öltéssel zár-
juk. Vizsgálataink során minden esetben ezt a műtéti 
technikát használtuk.

Kertai professzor korábbi munkáiban igazolta és az 
együtt végzett kísérletekben bebizonyítottuk, hogy a pat-
kányok vesetokja alá implantált daganatsejtek áttéte-
ket adnak a mellkasban található parathymicalis nyi-
rokcsomókba. Ezt avval igazoltuk, hogy 1. a vesetok alá 
ültetett tusszemcsék 24 órán belül megjelennek a mell-
kasi nyirokcsomókban, 2. ex vivo teljes-test autoradio-
grá{ás és in vivo biodisztribúciós (PET) vizsgálatok-
ban a 18FDG mind a vesetok alatt növekedő tumorok-
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ban, mind pedig a parathymicalis nyirokcsomókban 
jelentősen feldúsul, 3. hat nap elteltével a baloldali al-
só nyirokcsomó a vesetok alá ültetve úgy viselkedik, 
mintha szolid tumor lenne [1]. Felmerült a kérdés, hogy 
hogyan juthatnak a leváló tumorsejtek a vesetok alól 
a parathymicalis nyirokcsomókba?

Különböző daganatok vesetok alá történő implan-
tációjával elsősorban Bogden és mtsai. foglalkoztak, 
akik a módszert kemoterápiás készítmények gyors tesz-
telésére kívánták felhasználni [2]. A módszert patká-
nyokban Kertai és mtsai. fejlesztették tovább isogén, 
kémiailag indukált tumorok növekedési dinamikájá-
nak követésére. A kísérletek végzése közben vették ész-
re a parathymicalis nyirokcsomók elváltozásait, majd 
szövettani vizsgálatokkal igazolták a daganatos sejtek 
jelenlétét [3–6].

Kertai professzor igen nagy {gyelmet szentelt ezek-
nek az apró nyirokcsomóknak. Érdekesnek találta, hogy 
a rágcsálók parathymicalis nyirokcsomóira viszonylag 
kevés {gyelmet fordítottak, annak ellenére, hogy je-
lenlétüket már az 1960-as években leírták [7]. Részben 
festékkel, részben röntgen-kontraszt anyagokkal vég-
zett kutatások során megállapították, hogy a hasüreg-
ből érkező nyirokutak átlépik a diafragmát, és három 
úton haladnak tovább. Ezek közül az egyik retroster-
nalisan az a. mammariak mellett halad, és a felső me-
diastinalis nyirokcsomókat érinti. Tilney részletesen 
feltérképezte a patkányok nyirokrendszerét, és megál-
lapította, hogy a parathymicalis nyirokcsomókhoz a has- 
üregből, a májból, a pericardiumból és a timuszból ér-
kezik nyirok, és a mediastinalis nyiroktörzs felé tart 
[8]. A felsorolt adatok alapján valószínűsíthető, hogy 
a vesetok alatt növekedő tumorok metastatizáló sejtjei 
előbb a diafragma nyirokereibe jutnak, majd főleg a pa-
rasternalis nyirokereken keresztül érintik a parathymi-
calis nyirokcsomókat. Feltételezzük, hogy a vesetok és 
a parathymicalis nyirokcsomók olyan komplexet alkot-
nak, amilyet a tuberculotikus fertőzés esetén a góc és 
a mediastinális nyirokcsomók között Ranke feltétele-
zett (Ranke-f. komplexus), és amely annak idején so-
kat segített a fertőzés pathomechanizmusának megér-
tésében. Ennek analógiájára igyekeztünk kidolgozni egy 
viszonylag izolált rendszert a metastasis-képződés ta-
nulmányozására, evvel is bővítve a rendelkezésre álló 
módszerek körét.

Munkánk során tisztában voltunk számos ellenve-
téssel. A vesetok alatt növekedő tumor számos áttétet 
ad a mesenteriális nyirokcsomók felé is, a leszakadt 
daganatsejtek az érpályán keresztül hematogén úton is 

elérhetik a parathymicalis nyirokcsomókat és vitatott, 
de nem kizárt, hogy a vesetok és a veseparenchyma nyi-
rokcapillárisai közt anastomosis van, ami némiképp 
megváltoztatja a metastasisok lokalizációját. Mindezek 
ellenére a komplexet a kísérletes analízis szempontjá-
ból olyan izolált rendszernek tekinthetjük, amelyben 
jól tanulmányozható egyetlen nyirokcsomó angioge-
nesise és daganatos transzformációja. Meghatározha-
tók továbbá az összefüggések az elsődleges daganatok 
sejtszáma és a metastasisok megjelenési ideje között, 
valamint egyes rágcsáló-daganatok metastatikus po-
tenciálja, a vesetok alá ültetett nyirokcsomók viszony-
lagos nagy tömege pedig lehetőséget ad az elsődleges, 
másodlagos és további tumorok kémiai analízisére, és 
így a különbségek tanulmányozására. Végül a módszer 
alkalmas az áttétképződés kémiai prevenciójának kí-
sérletes bemutatására.

FONTOSABB EREDMÉNYEINK

Első kísérleteinkben F344 patkányok bal oldali ve-
setokja alá olyan GelasponR korongot ültettünk, ame-
lyet előzőleg 10 µl tussal itattunk át. A beültetést köve-
tő 3, 6, 24 és 48 órában a kísérleti állatokat elaltattunk, 
és mind a veséből, mind a parathymicalis mirigyekből 
szövettani metszeteket készítettünk. A nyirokcsomók 
elszíneződése 24 óra múlva volt a legkifejezettebb, és 
a mikroszkópos képen számos tusszemcse volt felismer-
hető. Tusszemcséket eªerens nyirokerekben is ki tud-
tunk mutatni. Ezek a kísérletek azt bizonyítják, hogy 
a vesetok és a parathymicalis mirigy nyirokerei között 
összeköttetés van.

Következő kísérletsorozatunkban F344 patkányok ve-
setokja alá 106 He/De vagy Ne/De sejtet transzplantál-
tunk, majd 14 nap múlva a vena femoralisba 15,0 mBq 
aktivitású – a klinikai rutinban tumorok keresésére 
használt – 18FDG-t fecskendeztünk. Egy óra múlva az 
állatokat túlaltattuk, majd teljes-test transzmissziós ké-
pet, autoradiográ{át és phosphorimage analízist végez-
tünk. A teljes-test autoradiográ{ás felvételeken a leg-
nagyobb aktivitást a hólyagban összegyűlt vizelet mu-
tatta, míg a szervek közül kitűnt a tumor, a mesenteri-
alis nyirokcsomók, illetve a parathymicalis nyirokcso-
mók aktivitása. Még inkább kitűntek a különbségek 
a autoradiográ{ás képek kvantitatív analízisének elvég-
zése után, ugyanis a primer tumorokban, valamint a pa-
rathymicalis nyirokcsomókban a háttérhez képest több 
mint tízszeres volt a 18FDG felvétel.
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Párhuzamos kísérleteinkben Long-Evans patkányok 
vesetokja alá 106 My1/De sejtet transzplantáltunk, majd 
14 nap múlva elvégeztük ugyanazokat a kísérleteket, 
amelyeket a He/De és Ne/De esetén. Mind az autora-
diográ{ás képek, mind a kvantitatív értékek hasonló-
ak voltak a másik két daganatnál kapott eredmények-
hez. A két kísérlet-sorozatból azt a következtetést von-
hatjuk le, hogy a vesetok alatt növekvő daganatok je-
lentős mértékű metastasist adnak a parathymicalis nyi-
rokcsomókba.

A továbbiakban azt vizsgáltuk, mennyi idő múlva 
jelennek meg az áttétek? Kertai professzor feltételezé-
se szerint, ha vannak áttétes daganatos sejtek a para-
thymicalis nyirokcsomóban, és azokat eltávolítjuk és 
egészséges patkányok vesetokja alá ültetjük, akkor tu-
morrá fejlődnek. Ennek bizonyításául a kísérletek első 
részében F344 hím patkányok vesetokja alá 106 He/
De vagy Ne/De sejtet implantáltunk, majd a beültetést 
követő 1., 3. és 6. napon a patkányokat elaltattunk, a pa-
rathymicalis mirigyeiket eltávolítottuk, és azokat újabb 
egészséges patkányok vesetokja alá ültettük. Feltételez-
tük, hogy amennyiben a nyirokcsomókban áttét van, 
két hét alatt a vesetok alatt daganat nő. Azt találtuk, 
hogy az 1 és 3 napos nyirokcsomók felszívódtak, míg 
a 6 napos nyirokcsomók beültetésük után 14 nappal 
daganattá fejlődtek. Ezekből a kísérletekből azt a követ-
keztetést vontuk le, hogy 106 sejtet tartalmazó primaer 
tumorokból a 3. és a 6. nap között indul meg a metas-
tatis képződés.

Következő kísérletsorozatunkban előző kísérletein-
ket úgy módosítottuk, hogy az 1., 3. és 6. napon nem 
a parathymicalis mirigyeket, hanem az implantált tu-
morsejteket hordozó bal oldali vesét távolítottuk el. 
A nephectomia után 13, 11, ill. 8 napot vártunk, majd 
a parathymicalis mirigyeket eltávolítottuk, és azokat 
egészséges patkányok vesetokja alá ültettük, majd újabb 
14 napig vártunk. Mint az előző kísérletben, itt is felté-
teleztük, hogy amennyiben a nyirokcsomókban áttét 
van, két hét alatt a vesetok alatt daganat nő. Az ered-
mények megegyeztek az előző kísérletsorozat eredmé-
nyeivel. Azok a parathymicalis mirigyek, amelyeket 
a nephrectomia után 13, illetve 11 nap után transzp-
lantáltunk patkányok vesetokja alá, felszívódtak, bizo-
nyítva, hogy 1, illetve 3 nap után még sem a He/De, 
sem a Ne/De sejtek nem képeztek áttétet. Ezzel szem-
ben azok a nyirokcsomók, amelyeket a nephrectomia 
után 8 nappal távolítottunk el, jelentős mértékben tar-
talmaztak daganatsejteket, de a He/De és a Ne/De kö-
zött különbséget észleltünk. Ezekből a kísérletekből 

ugyancsak azt a következtetést vontuk le, hogy a 106 
sejtet tartalmazó primaer tumorokból a 3. és a 6. nap 
között indul meg a metastasis-képződés.

Közös munkánkban nagy segítséget jelentett, hogy 
in vivo non-invazív képalkotó diagnosztikai berende-
zéseket is – dedikált kisállat PET kamera (Pozitron 
Emissziós Tomográf) – használhattunk a primaer tu-
morok és nyirokcsomó áttétek kialakulásának időbeni 
nyomon követésére, illetve különböző radiofarmako-
nokkal (pl. 18FDG, 18F-FLT) e tumorok glükóz-anyag-
cseréjének, proliferációjának vizsgálatára. Ezeknek a kép- 
alkotó berendezéseknek köszönhetően csökkenthető 
volt a felhasznált kísérleti állatok száma is, hiszen már 
nem volt szükség az állat túlaltatására és boncolására 
ahhoz, hogy egy-egy nyirokcsomó daganatos érintett-
ségét vizsgáljuk.

Azok a kísérletek, amelyeket az elmúlt években kö-
zösen végeztünk, a praeklinikai vizsgálatok egyszerű-
sítését és megbízhatóságát szolgálták. Olyan módszert 
dolgoztunk ki, amely viszonylag kevés állaton, rövid 
idő alatt ad megbízható eredményt, miközben {gye-
lembe veszi mindhárom daganattípust, és {gyelemmel 
kíséri a keletkező áttéteket. Ezen vizsgálatok során azt 
a kísérleti rendszert tartottuk a legalkalmasabbnak, 
amelyekben kémiai rákkeltőkkel előidézett hepatocar-
cinomák, mesoblastos nephromák és myelomonoblas-
tos leukaemiák sejtjeinek 106 (~1 mg) mennyiségét kont-
roll, illetve a vizsgálandó vegyülettel előkezelt patká-
nyok vesetokja alá ültettük. Kertai professzort ezekből 
a kísérletekből elsősorban a három daganattípus olyan 
tulajdonságai érdekelték, mint a transzplantálhatósá-
guk, explantálhatóságuk, tárolásuk, reimplantációjuk, 
valamint áttétképző tulajdonságuk.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Kertai professzor által létrehozott kémiai rákkel-
tőkkel előidézett patkány eredetű hepatocelluláris car-
cinoma (He/De), mesoblastos nephroma (Ne/De), il-
letve myelomonoblastos leukaemia (My1/De) tumo-
rok, illetve az azokból származó sejtek patkányok ve-
setokja alá ültetve áttéteket adnak a parathymicalis nyi-
rokcsomókba. Tus alkalmazásával bebizonyítottuk, hogy 
a vesetok nyirokerei és a parathymicalis nyirokcsomók 
között összeköttetés van. Teljes test autoradiográ{ás és 
szerv-eloszlásos vizsgálatok ugyancsak azt bizonyítot-
ták, hogy a parathymicalis nyirokcsomók a vesetok 
alatt növekedő tumorok „sentinel” nyirokcsomói. A nyi-
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rokcsomók transzplantációjával kimutattuk, hogy a me-
tastasisok 106 daganatsejt jelenléte esetén a 3–6-ik na-
pon mutathatók ki, és a metastasis-képző potenciál 
független a primaer tumorok növekedési sebességétől. 
A vesetok-prathymicalis nyirokcsomó komplex alkal-
masnak tűnik az áttétképződés izolált vizsgálatára in 
vivo, illetve a secundaer tumorok tulajdonságainak ala-
posabb tanulmányozására.
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PMID: 25672799
3.
Metastatic hepatocarcinoma he/de tumor model in rat
TRENCSENYI G, MARIAN T, BAKO F, EMRI M, 
NAGY G, KERTAI P, BANFALVI G.
J Cancer. 2014 Jun 21;5(7):548-58. doi: 10.7150/
jca.9315. eCollection 2014.
PMID: 25057306
4.
A comparative study on dyslipidaemia inducing diets 
in various rat strains
PADRA JT, SERES I, OLÁH A, FENYVESI F, 
PARAGH G, PARAGH G, CSERNOCH L, FÓRIS G, 
KERTAI P.
Acta Physiol Hung. 2014 Jun;101(2):250-8. doi: 
10.1556/APhysiol.101.2014.2.13.
PMID: 24901084
5.
Lymphoid metastasis of rat My2/De leukemia.
TRENCSENYI G, NAGY G, KAHLIK B, NEMETH E, 
KERTAI P, KISS A, BANFALVI G.
Leuk Res. 2014 May;38(5):586-93. doi: 10.1016/j.leu-
kres.2014.02.006. Epub 2014 Feb 25.
PMID: 24636336

6.
Fluvastatin-induced alterations of skeletal muscle func-
tion in hypercholesterolaemic rats
FÜZI M, PALICZ Z, VINCZE J, CSERI J, 
SZOMBATHY Z, KOVÁCS I, OLÁH A, SZENTESI P, 
KERTAI P, PARAGH G, CSERNOCH L.
J Muscle Res Cell Motil. 2012 Mar;32(6):391-401. 
doi: 10.1007/s10974-011-9272-7. Epub 2011 Nov 9.
PMID: 22068225
7.
Incomplete chromatin condensation in enlarged rat 
myelocytic leukemia cells.
TRENCSENYI G, NAGY G, BAKO F, KERTAI P, 
BANFALVI G.
DNA Cell Biol. 2012 Apr;31(4):470-8. doi: 10.1089/
dna.2011.1374. Epub 2011 Sep 23.
PMID: 21942442
8.
Comparison of the tumorigenic potential of liver and 
kidney tumors induced by N-nitrosodimethylamine
TRENCSENYI G, JUHASZ T, BAKO F, MARIAN T, 
POCSI I, KERTAI P, HUNYADI J, BANFALVI G.
Histol Histopathol. 2010 Mar;25(3):309-20.
PMID: 20054803
9.
Lymphatic spread of mesenchymal renal tumor to met-
astatic parathymic lymph nodes in rat
ROZSA D, TRENCSENYI G, KERTAI P, MARIAN T, 
NAGY G, BANFALVI G.
Histol Histopathol. 2009 Nov;24(11):1367-79.
PMID: 19760586
10.
Renal capsule-parathymic lymph node complex: a new 
in vivo metastatic model in rats
TRENCSENYI G, KERTAI P, BAKO F, HUNYADI J, 
MARIAN T, HARGITAI Z, POCSI I, MURANYI E, 
HORNYAK L, BANFALVI G.
Anticancer Res. 2009 Jun;29(6):2121-6.
PMID: 19528472
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11.
Fungal siderophores function as protective agents of 
LDL oxidation and are promising anti-atherosclerotic 
metabolites in functional food
PÓCSI I, JENEY V, KERTAI P, PÓCSI I, EMRI T, 
GYÉMÁNT G, FÉSÜS L, BALLA J, BALLA G.
Mol Nutr Food Res. 2008 Dec;52(12):1434-47. doi: 
10.1002/mnfr.200700467.
PMID: 18646004
12.
Chemically induced carcinogenesis a^ecting chromatin 
structure in rat hepatocarcinoma cells
TRENCSÉNYI G, KERTAI P, SOMOGYI C, NAGY G, 
DOMBRADI Z, GACSI M, BANFALVI G.
DNA Cell Biol. 2007 Sep;26(9):649-55.
PMID: 17711388
13.
[Five hundred lines on the margin of the "Béla Johan 
case"]
KERTAI P.
Orv Hetil. 2005 Oct 2;146(40):2083-8. Hungarian. No 
abstract available.
PMID: 16259337
14.
Di^erent anticancer e^ects of _uvastatin on primary 
hepatocellular tumors and metastases in rats
PARAGH G, FÓRIS G, PARAGH G JR, SERES I, 
KARÁNYI Z, FÜLÖP P, BALOGH Z, 
KOSZTÁCZKY B, TEICHMANN F, KERTAI P.
Cancer Lett. 2005 May 10;222(1):17-22.
PMID: 15837537
15.
HMG CoA reductase inhibitor _uvastatin arrests the 
development of implanted hepatocarcinoma in rats
PARAGH G, KERTAI P, KOVACS P, PARAGH G JR, 
FÜLÖP P, FORIS G.
Anticancer Res. 2003 Sep-Oct;23(5A):3949-54.
PMID: 14666702
16.
Changes in superoxide anion production and phagocy-
tosis by circulating neutrophils during tumor progres-
sion in a rat model
SZUCS S, KÁVAI M, VARGA C, KERTAI P, 
POCSAI Z, KARÁNYI Z, ADÁNY R.
Cell Immunol. 1996 Jun 15;170(2):202-11.
PMID: 8660819

17.
Curcumin does not alter the phorbol ester e^ect on cell-
cell transfer of lucifer yellow CH
PÁSTI G, KERTAI P, ADÁNY R.
Carcinogenesis. 1995 May;16(5):1229-31.
PMID: 7767989
18.
Genotoxicity studies on urine and bone marrow sam-
ples of rats bearing transplanted nephroma
VARGA C, POCSAI Z, KERTAI P.
Mutagenesis. 1995 May;10(3):253-5.
PMID: 7666776
19.
Urinary and serum mutagenicity studies with rats 
bearing experimental tumours
VARGA C, POCSAI Z, KERTAI P.
Mutagenesis. 1995 Jan;10(1):43-5.
PMID: 7739400
20.
Early e^ects of cyclosporin A on in vivo oncogene ex-
pression
EMBER I, KISS I, DEZSÉNYI E, KERTAI P.
Anticancer Res. 1994 May-Jun;14(3A):1095-6.
PMID: 8074456
21.
}e separation of the granulocytes from di^erent rat 
strains. A comparative study
SZÜCS S, VARGA C, EMBER I, KERTAI P.
J Immunol Methods. 1994 Jan 3;167(1-2):245-51.
PMID: 8308280
22.
Studies on acute myelomonocytic leukemia in LBF1 
rats
KOZMA L, KISS A, EMBER I, KERTAI P.
Cancer Lett. 1993 Feb;68(2-3):185-92.
PMID: 8443791
23.
[A gene inhibiting the development of human retino-
blastoma: the prototype of tumor suppressor genes]
UZVÖLGYI E, KERTAI P.
Orv Hetil. 1990 Jun 17;131(24):1287-90. Review. 
Hungarian.
PMID: 2195424
24.
Tumor cell implantation with the use of Gelaspon gela-
tin sponge disc.
UZVOLGYI E, KATONA A, KERTAI P.
Cancer Lett. 1990 May 15;51(1):1-5.
PMID: 2159846
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25.
Morphological and immunohistochemical characteris-
tics of dimethylnitrosamine-induced malignant mesen-
chymal renal tumor in F-344 rats
DEZSO B, RADY P, MOROCZ I, VARGA E, 
GOMBA S, POULSEN K, KERTAI P.
J Cancer Res Clin Oncol. 1990;116(4):372-8.
PMID: 2143998
26.
Puri~cation and partial characterization of protein 
phosphatases from rat thymus
BAKÓ E, DOMBRÁDI V, ERDÖDI F, ZUMO L, 
KERTAI P, GERGELY P.
Biochim Biophys Acta. 1989 Oct 9;1013(3):300-5.
PMID: 2553107
27.
N-ras mutation in chemically induced rat brain tumour
RÁDY P, KINSELLA AR, FOX M, ARANY I, 
KERTAI P.
Acta Biochim Biophys Hung. 1989;24(4):313-6.
PMID: 2577259
28.
Plasminogen activator and plasmin-like activities in 
experimental rat tumours
TÖZSÉR J, HAMVAS A, RÁDY P, KERTAI P, 
ELÖDI P.
Acta Biochim Biophys Hung. 1989;24(1-2):119-28.
PMID: 2558473
29.
Transplantation of chemically induced mouse leukae-
mia into newborn F344 rats
EMBER I, OLÁH E, BALOGH E, ARANY I, 
RÁDY P, MÁTYUS L, THOMÁZY V, KERTAI P.
Haematologia (Budap). 1986;19(3):207-17.
PMID: 3781355
30.
}e e^ect of alpha-di_uoromethylornithine on orni-
thine decarboxylase activity in compensatory growth of 
mouse lung
BARDÓCZ S, TATÁR-KISS S, KERTAI P.
Acta Biochim Biophys Hung. 1986;21(1-2):59-65.
PMID: 3098011
31.
Migration and colonization of leukemic lymphoblasts 
in AKR and HSS inbred mice followed by serial en-
zyme determinations
ARANY I, KERTAI P.
Cancer Biochem Biophys. 1985 Dec;8(2):119-27.
PMID: 4084905

32.
Changes in L-ornithine decarboxylase activity in re-
generating lung lobes
TATÁR-KISS S, BARDÓCZ S, KERTAI P.
FEBS Lett. 1984 Sep 17;175(1):131-4.
PMID: 6479330
33.
E^ect of 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate on 
polyamine metabolism in mice sensitive and resistant 
to lung-adenoma.
BARDÓCZ S, RÁDY P, EMBER I, KARSAI T, 
KERTAI P.
Carcinogenesis. 1983 Oct;4(10):1349-50.
PMID: 6616764
34.
A rapid method of following the spontaneous regression 
of experimental leukemias
EMBER I, SZÖLLÖSI J, THOMÁZY V, ARANY I, 
RÁDY P, KERTAI P.
Experientia. 1982 Oct 15;38(10):1234-5. No abstract 
available.
PMID: 7140926
35.
A follow-up study of the progression or spontaneous re-
gression of leukemia in mouse strains.
SZÖLLÖSI J, EMBER I, TRÓN L, KERTAI P.
Cytometry. 1982 Sep;3(2):110-5.
PMID: 6958443
36.
Transplacental e^ects of carcinogens and non-carcino-
gens on activities of pyruvate kinase and lactate dehydro-
genase as well as isozymic pattern of LDH in mouse lung
RÁDY P, ARANY I, UZVÖLGYI E, BOJÁN F, KERTAI P.
Toxicology. 1982;24(3-4):251-7.
PMID: 6927645
37.
E^ect of urethane, dimethylnitrosamine, paraquat and 
butylated hydroxytoluene on the activities of glycolytic 
key enzymes in mouse lung
ARANY I, RÁDY P, BOJÁN F, KERTAI P.
Environ Res. 1981 Dec;26(2):335-9. No abstract 
available.
PMID: 6459230
38.
Regulation of glycolysis and oxygen consumption in 
lymph-node cells of normal and leukaemic mice
ARANY I, RÁDY P, KERTAI P.
Br J Cancer. 1981 Jun;43(6):804-8.
PMID: 6454431
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39.
Characterization of living normal and leukemic mouse 
lymphocytes by _uorescein diacetate
SZÖLLÖSI J, KERTAI P, SOMOGYI B, 
DAMJANOVICH S.
J Histochem Cytochem. 1981 Apr;29(4):503-10.
PMID: 7252124
40.
E^ect of carcinogenic and non-carcinogenic chemicals 
on the activities of four glycolytic enzymes in mouse lung
RÁDY P, ARANY I, BOJÁN F, KERTAI P.
Chem Biol Interact. 1980 Aug;31(2):209-13.
PMID: 6446419
41.
Fluorescence energy transfer studies on normal and 
leukemic mouse lymphocytes
SOMOGYI B, KERTAI P, DAMJANOVICH S.
Acta Biochim Biophys Acad Sci Hung. 1980;15(1):5-
19.
PMID: 6935906
42.
Attempt to develop new mouse colony with high sus-
ceptibility to carcinogens
BOJÁN F, KERTAI P.
Arch Toxicol Suppl. 1980;4:74-6.
PMID: 6933971
43.
Teratogenic e^ect of 2'-thiourea in the rat
KERN M, TATÁR-KISS Z, KERTAI P, FÖLDES I.
Acta Morphol Acad Sci Hung. 1980;28(3):259-67.
PMID: 6778083
44.
Fluorescence double labeling and energy transfer in 
studying intracellular interactions
DAMJANOVICH S, SOMOGYI B, BALAZS M, 
KERTAI P, REDAI I.
Antibiot Chemother (1971). 1980;28:142-6. Review. 
PMID: 6158287
45.
Activities of four glycolytic enzymes (HK, PFK, PK, 
and LDH) and isozymic pattern of LDH in mouse lung 
tumor induced by urethan
RÁDY P, ARANY I, BOJÁN F, KERTAI P.
J Cancer Res Clin Oncol. 1979;95(3):287-9.
PMID: 160915

46.
Assumed identity of granulocyte-pyrogen (GP) and 
leukocytosis inducing factor (LIF)
KERTAI P, SAJGÓ K.
Acta Physiol Acad Sci Hung. 1976;48(2-3):137-42.
PMID: 1032257
47.
E^ect of 2-thiourea administered to pregnant rats on 
the thyroid and the protein bound iodine content of the 
o^spring
KERTAI P, REMENÁR I.
Acta Med Acad Sci Hung. 1975;32(3-4):271-7.
PMID: 1235445
48.
Utilization of a Trypanosoma equiperdum test in stud-
ies on the radioprotective action of endotoxin
FÓRIS G, UJHELYI K, FÁY K, KERTAI P.
Acta Vet Acad Sci Hung. 1971;21(1):31-9. No ab-
stract available.
PMID: 5569876
49.
}e role of platelets in passively transferred endotoxin 
resistance
FÓRIS G, KERTAI P.
Haematologia (Budap). 1971;5(3):265-71. No abstract 
available.
PMID: 4942849
50.
}e process of learning in rats undergoing prolonged 
treatment with psychotropic agents
DÉSI I, KERTAI P, FARKAS I, MUSKÓ Z, HAJÓS P.
Psychopharmacologia. 1970;18(2):144-53. No ab-
stract available.
PMID: 5514343
51.
E^ect of salmonella typhi endotoxin on the serum lipid 
level
TUZSON J, KERTAI P.
Acta Med Acad Sci Hung. 1969;26(2):121-30. No ab-
stract available.
PMID: 4893225
52.
[}e physiology of infection]
KERTAI P.
Orv Hetil. 1968 Oct 20;109(42):2297-301. Hungarian. 
No abstract available.
PMID: 5715846
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53.
[15 years of goiter prevention in Hungary]
REMENÁRNÉ BALOGH I, KERTAI P.
Orv Hetil. 1968 Jul 21;109(29):1597-9. Hungarian. 
No abstract available.
PMID: 5710755
54.
}e action of endotoxin in mobilizing free fatty acid
TUZSON J, KERTAI P.
J Pharm Pharmacol. 1968 Mar;20(3):226-7. No ab-
stract available.
PMID: 4385051
55.
Changes in the serum lipid fractions of cholesterol-fed 
and control rabbits induced by Salmonella typhi endo-
toxin
FÖLDVÁRI P, KERTAI P.
J Atheroscler Res. 1967 Sep-Oct;7(5):714-7. No ab-
stract available.
PMID: 6052601
56.
E^ect of endotoxin on placental metabolism. Experi-
mental study on the in_uence of infections with 
gram-negative bacteria during pregnancy
CZEIZEL E, SAJGÓ M, TARJÁN G, KERTAI P.
Am J Obstet Gynecol. 1967 Aug 15;98(8):1129-34. 
No abstract available.
PMID: 4951897
57.
[Pyrogen test in antipyretic drugs]
KERTAI P.
Acta Pharm Hung. 1967 Mar;37(2):85-90. Hungari-
an. No abstract available.
PMID: 6055808
58.
E^ect of endotoxin on the serum level of complement 
components
FÜST G, KERTAI P.
Acta Microbiol Acad Sci Hung. 1967;14(4):345-50. 
No abstract available.
PMID:5599620
59.
E^ect of endotoxin on the serum level of complement 
components
FÜST G, KERTAI P.
Acta Microbiol Acad Sci Hung. 1967;24(4):345-50. 
No abstract available.
PMID: 4870931

60.
[Antidiabetic action of niamide]
BRAUN P, FÓRIS G, GEDEON A, KERTAI P.
Orv Hetil. 1967;108(37):1744-6. Hungarian. No ab-
stract available.
PMID: 4228449
61.
Has the nervous system a role in the endotoxin-in-
duced alteration of cell metabolism?
VUKÁN KS, KERTAI P.
Acta Microbiol Acad Sci Hung. 1966;13(3):263-6. No 
abstract available.
PMID: 5958258
62.
E^ect of endotoxin pretreatment on surgical lethality in 
animal experiments
KERTAI P, UJHELYI K, GERHARDT V.
Acta Med Acad Sci Hung. 1966;22(1):75-80. No ab-
stract available.
PMID: 5911483
63.
[Serum cholesterol level and age]
TUZSON P, KRASZNAI I, KERTAI P.
Orv Hetil. 1965 Nov 28;106(48):2263-5. Hungarian. 
No abstract available.
PMID: 5852911
64.
[Inhibition of the radiosensitizing e^ect of iodoacetic ac-
id and sodium iodide by Salmonella typhi endotoxin]
KERTAI P, BIANCHI MR.
Ann Ist Super Sanita. 1965;1(1):67-72. Italian. No ab-
stract available.
PMID: 5889640
65.
[On the hyperglycemic action of pyrogenic agents]
FÓRIS G, KERTAI P.
Acta Med Acad Sci Hung. 1965;21(2):231-40. Ger-
man. No abstract available.
PMID: 5836872
66.
[Comparative biochemical study on healthy chickens 
and chickens infected with erythroblastosis virus]
SAJGO M, KERTAI P.
Magy Onkol. 1964 Mar;211:24-8. Hungarian. No ab-
stract available.
PMID: 14144817
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67.
[Examination of the absorption of enteroseptol in ex-
perimental animals]
BALOGH I, BRAUN P, GEDEON A, KERTAI P.
Orv Hetil. 1964 Feb 9;105:252-3. Hungarian. No ab-
stract available.
PMID: 14139727
68.
[On the problem of radiotoxins]
CZEIZEL E, VACZO G, KERTAI P.
Magy Radiol. 1963 Nov;15:356-60. Hungarian. No 
abstract available.
PMID: 14097644
69.
[}e capacity of di^erent organs to transform corti-
coids in experimental viral leukemia]
TUZSON P, KERTAI P.
Magy Onkol. 1963 Jun;7:114-21. Hungarian. No ab-
stract available.
PMID: 13994985
70.
[Studies on experimental leukopenias and leukocytoses 
in parabiotic and total-body irradiated rabbits]
FORIS G, KERTAI P.
Kiserl Orvostud. 1963 Feb;15:88-93. Hungarian. No 
abstract available.
PMID: 13958743
71.
[How can radioactive iodine isotopes be used for the 
analysis of thyroid hormones circulating in the blood?]
REMENARNE BI, KERTAI P.
Orv Hetil. 1963 Jan 27;104:154-6. Hungarian. No ab-
stract available.
PMID: 13981592
72.
[Dynamic examination of iodinated amino acids in the 
serum]
BALOGH IR, KERTAI P.
Acta Med Acad Sci Hung. 1963;19:155-60. German. 
No abstract available.
PMID: 13966219
73.
E^ect of bone-marrow on regeneration of liver of x-ir-
radiated rats
CZEIZEL E, VACZO G, KERTAI P.
Nature. 1962 Oct 20;196:240-1. No abstract available.
PMID: 14024446

74.
[Study of carbohydrate metabolism in experimental 
erythroblastosis]
SAJGONE VUKAN K, KERTAI P.
Kiserl Orvostud. 1962 Sep;14:380-3. Hungarian. No 
abstract available.
PMID: 13986526
75.
[Studies on the action of the nervous system in colloi-
dal leukopenia and leukocytosis]
SULYOK S, KERTAI P.
Kiserl Orvostud. 1962 Jun;14:287-92. Hungarian. No 
abstract available.
PMID: 14039586
76.
[}e e^ect of the bone marrow on liver regeneration in 
normal and x-irradiated rats]
CZEIZEL E, VACZO G, KERTAI P.
Magy Radiol. 1962 Mar;14:113-7. Hungarian. No ab-
stract available.
PMID: 13882886
77.
[E^ect of organic iodine on protein-bound and buta-
nol-extractable iodine concentrations in the blood se-
rum]
BRAUN P, GEDEON A, REMENARNE BI,
KERTAI P.
Pathol Biol (Paris). 1962 Feb 11;103:264-5. Hungari-
an. No abstract available.
PMID: 13872604
78.
}e in_uence of the subcommissural organ on the re-
sorption of water and electrolytes from the small intes-
tine
FOLDVARI IP, CZEIZEL E, SIMON G, 
PALKOVITS M, KERTAI P.
Acta Physiol Acad Sci Hung. 1962;22:43-50. No ab-
stract available.
PMID: 13945757
79.
[A simple method for the analysis of circulating thyroid 
hormones containing I-131]
REMENARNE BI, KERTAI P.
Orv Hetil. 1961 Nov 5;102:2141-2. Hungarian. No 
abstract available.
PMID: 14491385
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80.
[Physiology and pathophysiology of the intestine]
KERTAI P.
Orv Hetil. 1961 Oct 29;102:2065-72. Hungarian. No 
abstract available.
PMID: 14455366
81.
[Experimental modi~cation of the ascorbic acid con-
tent of the lymphatic organs]
SAJGONE VK, KERTAI P.
Kiserl Orvostud. 1961 May;13:181-4. Hungarian. No 
abstract available.
PMID: 13745468
82.
[Hygienic and physiopathological aspects of leukemia 
research].
KERTAI P.
Orv Hetil. 1961 Jan 8;102:49-56. Hungarian. No ab-
stract available.
PMID: 13752699
83.
[}e e^ect of macromolecules on leukocyte count, 
phagocytosis and metabolic processes in leukocytes].
SAJGO K, FOLDVARI IP, KERTAI P.
Folia Haematol Int Mag Klin Morphol Blutforsch. 
1961;78:214-29. German. No abstract available.
PMID: 14496137
84.
[Studies on experimental leukopenia and leukocytosis 
in parabiotic rabbits].
KERTAI P, FORIS G, VUKAN-SAJGO K.
Acta Physiol Acad Sci Hung. 1961;20:405-10. Ger-
man. No abstract available.
PMID: 14455365
85.
[A study of the e^ect of the nervous system in colloid 
leukopenia and leukocytosis].
KERTAI P.
Acta Med Acad Sci Hung. 1961;17:77-83. German. 
No abstract available.
PMID: 13752698
86.
[A simple radio-paper chromatographic method for the 
analysis of iodine content in the thyroid gland in rats]
REMENARNE BI, SZUCHOVSZKY I, KERTAI P.
Kiserl Orvostud. 1960 Dec;12:655-7. Hungarian. No 
abstract available.
PMID: 13740746

87.
[E^ect of chlorpromazine on thyroid function]
FOLDES J, NAGY J, KERTAI P.
Orv Hetil. 1960 Mar 20;101:403-6. Hungarian. No 
abstract available.
PMID: 13823703
88.
Methinine-35S uptake of rats fed on a methionine-de~-
cient diet
KERTAI P, SOS J.
Acta Physiol Acad Sci Hung. 1960;18:217-20. No ab-
stract available.
PMID: 13752697
89.
[A sensitive reagent for paper chromatography of io-
dine compounds]
REMENARNE BI, KERTAI P.
Kiserl Orvostud. 1959 Oct;11:532-3. Hungarian. No 
abstract available.
PMID: 14437279
90.
[Studies on the content of catalase and uric acid in rab-
bit plasma in experimental leukopenia]
BALOGH IR, KERTAI P.
Kiserl Orvostud. 1959 Aug;11:408-11. Hungarian. No 
abstract available.
PMID: 13796302
91.
[E^ect of reserpine on the function of the thyroid 
gland]
FOLDES J, NAGY J, KERTAI P, REMENAR L.
Magy Belorv Arch. 1959 Feb;12(1):10-3. Hungarian. 
No abstract available.
PMID: 13655823
92.
[Studies on in_uencing the thyroid hormone eliminat-
ing ability of the organism]
FOLDES J, KERTAI P, REMENAR LL.
Magy Belorv Arch. 1959 Feb;12(1):8-10. Hungarian. 
No abstract available.
PMID: 13655822
93.
E^ect of chlorpromazine on thyroid activity
FOLDES J, NAGY J, KERTAI P, TAKACS E.
Acta Med Acad Sci Hung. 1959;14:371-8. No abstract 
available.
PMID: 13823702
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94.
[E^ect of total body x-irradiation on capillary permea-
bility]
SZABO G, MAGYAR Z, KERTAI P, ZADORY E.
Orv Hetil. 1958 Nov 9;99(45):1566-8. Hungarian. No 
abstract available.
PMID: 13613791
95.
E^ect of total body irradiation on capillary permeabili-
ty
SZABO G, MAGYAR S, KERTAI P, ZADORY E.
Nature. 1958 Sep 27;182(4639):885-6. No abstract 
available.
PMID: 13590157
96.
[Mechanism of action of oral antidiabetics]
MAGYAR I, MARTON I, MATHE Z, REFI Z, 
KERTAI P.
Orv Hetil. 1958 Jun 29;99(26):885-9. Hungarian. No 
abstract available.
PMID: 13566803
97.
[Mechanism of action of perorally acting antidiabetic 
agents]
MAGYAR I, MARTON I, MATHE Z, REFI Z, 
KERTAI P.
Z Gesamte Inn Med. 1958 Apr 1;13(7):210-4. Ger-
man. No abstract available.
PMID: 13581832
98.
[Data on the mechanism of experimental leukopenias 
and leukocytoses]
KERTAI P.
Kiserl Orvostud. 1958 Feb;10(1):15-25. Hungarian. 
No abstract available.
PMID: 13550537
99.
}e e^ect of cortisone and DOCA on pancreatic amy-
lase production
FEHER I, DOKLEN A, KERTAI P.
Exp Med Surg. 1958;16(4):277-82. No abstract avail-
able.
PMID: 13619694

100.
[E^ect of total body x-irradiation on capillary permea-
bility and on protein retransport from the tissue]
SZAB G, MAGYAR S, KERTAI P, ZADORY E.
Z Gesamte Exp Med. 1958;130(5):452-66. German. 
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