
Rózsahegyi – eredetileg Róth – István 1909. jú-
lius 18-án született Budapesten. Középiskolai
tanulmányait a Fasori Evangélikus Gimnázi-
umban kezdte, majd a Berzsenyi Dániel Fô-
gimnáziumban folytatta, ahol praeclare minô-
sítéssel érettségizett. Az egyetemre a numerus
clausus miatt nem vették fel, ezért Bécsben
iratkozott be az orvosi fakultásra, majd 1933-
ban Freiburg im Breisgauban doktorált. 

Medikus korában Ludwig Aschoff, a neves

patológusprofesszor intézetében dolgozott, el-
sô publikációi is ekkor jelentek meg. Diplomá-
ját a pécsi Erzsébet Tudományegyetem 1937-
ben nosztrifikálta. Elsô munkahelye a Zsidó-
kórház C Belosztálya volt, ahol 1937. augusz-
tus 1-jétôl 1943. január 15-éig dolgozott, köz-
ben 1942-ben belgyógyászatból szakvizsgát
tett. Az osztály vezetôje, Lévy Lajos meghatá-
rozta további pályaválasztását.

1940 augusztusától 3 hónapra munkaszol-

goriak.” Idézte unokájának a magyar közmon-
dást: „Akármilyen kedves vendég, három na-
pig untig elég!” „Ki se tudom számítani, a há-
rom napot hányszor léptem már át, és hány-
szor fogom még átlépni?” Serkentette a fiatal-
embert, aki egyébként októberben ott volt Ba-
ján nagyapja könyvének bemutatóján, hogy ne
fukarkodjék idejével, és idônként írjon levelet
nagynénjének, és az ô férjének is: „Márta is,
Albert is megérdemelnek tôled is méltányoló
figyelmet.” „Márta gyûjti az Albertre vonatko-
zó adatokat, újságcikkeket, fotográfiákat stb.
Kérlek, segíts neki! Ha lehet, vágd ki azokat,
vagy ha másképp nem lehet: másold ki a szö-
vegeket, pontosan közölve, hogy honnan írtad
ki!” A fénymásolás akkor még Amerikában
sem volt elterjedve.

4.

Borbíró Ferenc 1962-ben, kevéssel a halála
elôtt költözött a Pennsylvania államban levô
ligonieri Bethlen Otthonba, s ott halt meg de-
cember 31-én. Nem vált be tehát jóslata: nem a
Woods Hole-i temetôben nyugszik, hanem a
ligonieriban. „A ligonieri temetô sírköve alatt
egy darabka Baja van eltemetve” – írja költôi
szavakkal Rapcsányi László.

Nem tudom, miért került katolikus létére e
református intézménybe. Itt egyébként 1975.
szeptember 16-án Nagy Lajos korábbi püspök-
nek és Csia Sándor lelkészigazgatónak felesé-

gemmel én is vendége lehettem. A szeged-al-
sóvárosi születésû Vasváry Ödön református
lelkésznek, az amerikai magyarság története
legnagyobb kutatójának ajánlásával nézhet-
tem meg az amerikai reformátusság kiadvá-
nyait gazdagon ôrzô ottani gyûjteményt. Az
intézmény Vasváry Ödön apósának, Kalassay
Sándor esperesnek alapítása volt.

Ha akkor tudok Borbíró Ferencrôl, megláto-
gattam volna a sírját.

5.

Bô fél évvel Borbíró Ferenc halála után, 1963.
július 13-án elhunyt a lánya is, Borbíró Márta.
Szent-Györgyi Albert özvegyen maradt. Göbel
József 1964. január 9-én írt levelében fölaján-
lotta neki, hogy a Borbíró Ferenctôl még itthon
kapott családi emlékeket rendelkezésére bo-
csátja. Szent-Györgyi már 22-én válaszolt:
„Otthonról már oly régen jöttem el, hogy nem
is emlékszem, miket hagytam hátra. Csak egy
dolog elvesztését sajnálom: a Nobel-diplomá-
ét, de az nem hiszem, hogy a megôrzött holmi
közt legyen. A többire legalábbis sürgôsen nin-
csen szükségem. Így, ha nincs útban, kérem,
tessék megôrizni. Talán egyszer el tudok Bu-
dapestre látogatni, és akkor kiselejtezhetjük a
dolgokat. Addig kérem, tessék hálás köszöne-
tem fogadni a kedves gondért.”

DR. PÉTER LÁSZLÓ
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Rózsahegyi István 100 éves
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gálatra hívták be, majd 1943. január 15-én is-
mét be kellett vonulnia. Kezdetben Magyaror-
szág különbözô munkatáboraiba vezényelték,
késôbb Balfra, onnan pedig Mauthausenbe,
végül Günskirchenbe került. 27 hónapos éhe-
zés és szenvedés után 1945. május 5-én szaba-
dult fel. Az UNRRA Hörsching községben lá-
badozótábort állított fel az életben maradt de-
portáltak számára: Rózsahegyi három hóna-
pot töltött itt. 1945 júliusában jutott haza,
munkaképességét csak 1946-ban nyerte visz-
sza. Elsô munkahelye az Országos Zsidó Segí-
tô Bizottság egészségügyi osztálya lett, ahol
1946-tól fôorvosként mûködött. 1948. április 1-
jétôl az ország legnagyobb ipari vállalatánál, a
Csepeli Vasmûveknél szervezte az üzemorvo-
si és üzem-egészségügyi szolgálatot. 1950. áp-
rilis 1-jétôl 1977. július 31-éig, nyugdíjba vonu-
lásáig, az Országos Munka- és Egészségügyi
Intézet klinikai osztályát vezette. Ô irányította
a fekvôbeteg-osztályt és a járóbeteg-rendelést,
valamint az intézet kutatótevékenységét és az
üzemorvosképzést is. 1950-tôl miniszteri meg-
bízatás alapján fél évre a Dunaújvárosi Vasmû
és Dunaújváros egészségügyi vezetôje lett.
1959-ben közegészség- és járványtanból, 1968-
ban pedig az üzemorvostanból szerzett szakké-
pesítést. Rózsahegyi szerkesztette az ipari tech-
nikumok munkaegészségtan tantárgyának tan-
könyvét. A tárgy oktatásának elôkészítésére
tanfolyamot tartott a tárgyat elôadó tanárok
számára. 1958-ban védte meg kandidátusi
disszertációját. 1967-ben címzetes egyetemi do-
cens, 1975-ben címzetes egyetemi tanár, 1978-
ban pedig az orvostudományok doktora lett.

Rózsahegyi gazdag tudományos munkát
fejtett ki a foglalkozási betegségek területén,
amelyek keretében különös figyelmet szentelt
a rehabilitációnak és a dekompressziós aero-
pathia (keszonbetegség) kérdéseinek. Ez a be-
tegség, amelyet magyarul búvárbetegségnek
neveznek, az 50-es években meginduló metró-
építkezéseknél ütötte fel a fejét. A keszonbe-
tegséggel kapcsolatban tett megfigyelései

alapján írta kandidátusi és doktori akadémiai
disszertációját. 112 tudományos dolgozata
magyar, német, angol, francia és orosz nyelvû
szakmai folyóiratokban jelent meg. Rózsahe-
gyi társszerzôje, illetve szerkesztôje volt a kö-
vetkezô könyveknek: Caissonkrankheit und
Zentralnervensystem. Leipzig, 1956; A munka-
köri alkalmasság orvosi elbírálásának irányelvei.
Budapest, 1960; X-ray morphology of occupation-
al locomotor diseases. Budapest, 1980.

Ezeken kívül még 10 különbözô könyvhöz
írt fejezeteket. 1961 és 1987 között tíz nemzet-
közi kongresszuson adott elô. Tagja volt az
MTA Munkatudományi Bizottságának mega-
lakulásától 1994-ig. 1968-tól nyugdíjba vonu-
lásáig az Országos Vizsgáztató Bizottság tagja-
ként is mûködött. Az ETT Rehabilitációs Albi-
zottságát 1958-ig, a Magyar Rehabilitációs
Társaság megalakulásáig vezette. Külföldön
az NDK Rehabilitációs Társaságának levelezô
tagja, a Gesellschaft für Tauch- und Über-
druckmedizin tiszteletbeli tagja volt. A követ-
kezô kitüntetésekben részesült: A Magyar
Népköztársaság Érdemérem arany fokozata
(1950), Érdemes orvos (1954), Szocialista Mun-
káért Érdemérem (1960), Kiváló orvos (1973),
Munka Érdemérem ezüst fokozata (1975), az
Orvosi Hetilap Markusovszky Emlékérme
(1984).

Nyugalomba vonulása után, 1986-ban Litt-
mann Imre Sebészeti ismeretek az általános
gyakorlatban címû könyvét fordította németre.
Angolból egyebek közt Arthur Koestler, Irving
Stone, Stephen Jay Gould, Richard Deacon és
Richard Rhodes könyveit ültette át nyelvünk-
re. Rózsahegyi István a régi, neves Zsidókór-
ház orvosainak utolsó élô képviselôje – aki
családi okokból évek óta Kanadában él – 2009
júliusában tölti be századik életévét. Születés-
napja alkalmából, a magyar orvostársadalom
nevében is ôszinte jókívánságaimat küldöm
neki.

DR. EMED ALEXANDER

„Minden bolond lehet beteg, de nem minden bolond lehet jó doktor – így
hát nincs is elég jó doktor a világon.”

(George Bernard Shaw)
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A HUMIRA, mint a biológiai terápiás készítmények
képviselôje, a jelen gyógyászati innováció csúcska-
tegóriáját képviseli, évek óta a magyar betegek szá-
mára is elérhetô. 

A Humira jelenleg az egyetlen 100%-os humán,
rekombináns monoklonális antitest, mely kétheten-
te történô adagolással kiemelkedôen hatékony terá-
piás lehetôséget biztosít rheumatoid arthritisben,
polyarticularis juvenilis idiopathiás arthritisben, arth-
ritis psoriaticában, spondylitis ankylopoeticába,
Crohn-betegségben, valamint psoriasisban. 

Az elôretöltött fecskendôben forgalomba kerülô
HUMIRA injekció 40 mg adalimumab hatóanyagot
tartalmaz. 

•

Az Abbott által forgalmazott innovatív gyógyszer
a közelmúltban két jelentôs díjat is megnyert. 

I. A Prix Galien-t (Galenus-díj)1970-ben, Francia-
országban Roland Mehl gyógyszerész alapította, az-
zal a céllal, hogy elômozdítsa a gyógyszerkutatást. A
zsûriben prominens klinikust, toxikológust, gyógy-
szertanászt és gyógyszerészt is lehetett találni. A díj
alkalmat teremtett az év legjelentôsebb piacra ho-
zott gyógyszerének elismerésére, s egyben a gyógy-
szerkutatás területén a legjobb kutatási csapat telje-
sítményének a bemutatására.

Alapítása óta a Galenus-díj nagy jelentôségre tett
szert. Észlelhetô a befolyása a gyógyszerkutatások-
ra, beleértve a hatóságokat, a tudósokat, a gyógy-
szer gyártókat és az orvosi szaksajtót. Ennek folytán
a Nobel-díj ipari megfelelôjének számít, s így a
gyógyszerkutatás fejlôdéséhez hozzájáruló legna-
gyobb értéket díjazza.

Az USA Prix Galien 2007 évi nyertese a legjobb
biotechnológiájú szer kategóriában a Merck cég Gar-
dasil terméke és az Abbott HUMIRA gyógyszere volt.

Minden gyógyszerészeti és biológiai gyógyszer
vagy eszköz, amit az FDA 2003 és 2007 között az
USA-ban elôszörre vagy új indikációban bejegyzett,
méltó volt a részvételre. Azok a gyógyszerészeti és
biotechnológiai készítmények, melyeket az USA-ban
a Galenus-díj tekintetbe vesz, innovatív tudomá-
nyon alapulnak, a szintetikus kémia vagy a moleku-

láris biológia területén fejlesztették ki és precíz elô-
írások szerint gyártották ôket. A kontrollált klinikai
tanulmányok során tesztelt készítményeket etikai
gyógyszergyártók vitték a piacra. 

A kiválasztás két kritériumon alapul: 1.) mi volt az
innováció a szer tudományos kifejlesztése során, al-
kalmazásában vagy klinikai hasznosságában és 2.)
tanultunk-e valamit a biomedicinális tudomány jö-
vôje szempontjából a szer klinikai bevezetése által?
Nem vesznek figyelembe olyan kritériumokat, mint
a piaci terület nagysága, a gyártó cég nagysága, a
kifejlesztés költségei, az elosztás eshetôségei. A bí-
ráló bizottságban hét (!) Nobel-díjas található.

Hozzátehetô mindehhez, hogy az USA-ban min-
den alkalommal, bizottsági titoktartás mellett egy
speciális Pro Bono Humanum díjat is odaítélnek.
Olyan egyén, cég, akadémiai intézet vagy nem kor-
mányzati szerv nyerheti el, aki az emberi alkalma-
zás kidolgozását elôsegítette, ami által a gyógysze-
részeti tudomány segíthetett a lakosság problémá-
ját világmértékben megoldani. A díjat Roy Vagelos,
cégvezetôként tevékenykedô orvos nyerte el, azért
a történelmi döntéséért, miszerint a Mectazint, az
„amennyi szükséges, ameddig szükséges” elv alap-
ján 34 országban, több mint 530 millió embernek
osztották ki, a river blindness (onchocerciasis) meg-
elôzése és kezelése céljából. Az érmet Albert de Jae-
ger (1908–1992) tervezte.

II. Magyarországon az Év Gyógyszere 2008-díjat
(egy másik gyógyszerrel együtt) a HUMIRA nyerte
el. A díjat a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakoló-
giai Társaság 1997-ben alapította. A díj Asszonyi Ta-
más, szentendrei képzômûvész alkotása: egy nagy-
méretû bronz dombormû, amit kísérô oklevéllel
együtt adnak át. 

Egy ilyen díj odaítélésekor fontos szempont az in-
novatív jelleg, a hatékonyság bizonyítása. A Bíráló
Bizottság értékelése szerint „a gyakorlati munkában
a többi biológiailag hatásos szer közül való választá-
sát elôsegíti egyszerû, betegbarát alkalmazása, ne-
vezetesen szubkután használatra kifejlesztett, elôre
töltött injekciós kiszerelése, melyet a beteg maga
alkalmaz”.

A ELISMERÉSEI
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