
– Az alig 60 négyzetméteres lakás minden zugá-
ban gyûjteményi tárgyak láthatók. Hogy kezdôdött
az a gyûjtôfolyamat, amelynek az eredményét bárki
joggal megcsodálhatja?

– Mindig érdekelt minden, ami papír, ami
nyomdai termék. A tárgyak szeretete lassan
szenvedélyemmé vált, bûvöletükben élek, de
az embereket is szeretem! Már 30 éves korom-
ban mindent megvettem, megszereztem, ami
ezen a területen ritkaságnak számított. Fôleg a
miniatûr nyomtatványok érdekeltek, ezért a
minikönyvek, dögcédulák, táncrendek meg-
szerzése izgatott leginkább. Mára a kontinens,
de lehet, hogy a világ egyik legnagyobb mini-
könyvgyûjteményével büszkélkedhetem,
mely 11 900 darabot számlál. Természetesen
folyamatos adminisztrációval összeállítottam
a bibliográfiáját is. Vannak hiányosságai, pél-
dául az 1400-as, 1500-as évekbôl több minden
hiányzik.

– Hogyan lehetett ezekhez a tárgyakhoz hozzá-
jutni?

– Könyvaukciókon, késôbb papírrégiségek-
re specializálódott aukciókon is, de fôleg az
ún. ócskapiacokon. A mai napig minden
szombaton és vasárnap reggel ott vagyok a
Verseny utcában, illetve a Petôfi Csarnoknál. A
Nagykôrösi útra, régi becenevén az „Ecseri”-
re már nem járok, mert drága, hiszen ott a vi-
szonteladók azt kínálják, amit ôk is az ócska-
piacokon vesznek meg. Már mindenki ismer,
ami sajnos a kért árakban is megmutatkozik.
Egyébként 1971-ben megalakult a minikönyv-
gyûjtôk köre, amelynek alapító tagja is voltam,
de sajnos ez a kör a régi nyomdai szakembe-
rek kihalásával az elmúlt évben megszûnt.

– Volt már ez az egyedülálló minikönyvgyûjte-
mény kiállítva, hogy más is megcsodálhassa?

– Nem! Sok szakember tud róla, de valódi
érdeklôdés nem mutatkozott iránta. Magam
ajánlottam fel a több mint 11 ezer darabos kol-
lekciót, a Széchényi Könyvtárnak kiállításra

minden ellenszolgáltatás nélkül, de mivel a
tárlókat nekem kellett volna megcsináltatni,
nem valósult meg. 

– A lap olvasóinak szeretnénk említést tenni az
orvosegyetemi leckekönyveidrôl. Miért fordult felé-
jük az érdeklôdésed, hiszen azok nem is aprónyom-
tatványok?

– Igen, így van. De mindig érdekeltek a
személyes vonatkozású emlékek, így az aláírá-
sok is. Igen nagy a dedikáltkönyv-gyûjtemé-
nyem is. Egyszer csak rájöttem, hogy az index-
aláírások sajátságos módon örökítik meg a je-
lentôs és érdekes oktatók emlékét. Válogatás
nélkül igyekeztem minden felsôoktatási lecke-
könyvet megszerezni. A több mint 300 darab
index között minden egyetem, fôiskola képvi-
selve van. A legrégibb 1750-bôl származik.

– De ezek abszolút egyedi, személyes példányok,
nem úgy, mint a nyomdatermékek. 

– Valóban ezek mindegyike egy-egy ember
féltett, becses tulajdona volt. De egyszer – el-
halálozás, lakásfelszámolás, elkallódás stb. –
kikerült a kezükbôl. S akkor ezek a leckeköny-
vek egyszer mind az ócskapiacra kerülnek.
Név nélkül elárulhatom, van közöttük híres
emberé is. Nem emlékszem, hogy tulajdonos
személytôl vettem volna valaha indexet. 

– És az oklevéltekercsek?
– Azokból is több mint 300 darabot ôrzök, a

legkülönbözôbb fajtájúakat. Különleges, egye-
di darabok, vannak fapecsétesek, vannak ku-
tyabôrön lévôk. Az indexek megvétele mindig
sikerült, de oklevélért már kértek olyan sokat,
amennyit nem bírtam megadni. Ma már van,
hogy 200 ezer forint körül mozog az áruk.

– Volt valaha kiállítás belôle, kulturális érdeklô-
dés az indexek, oklevelek iránt?

– Egyéni érdeklôdés nem volt. Megtudtam,
az Országos Levéltárnak és a könyvtáraknak
nincs ilyen gyûjteményük. Majd egyszer rá
fognak jönni, mit hagytak ki.

– És mi a helyzet a táncrendekkel?
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Az indexgyûjtô Körmendi Iván
Körmendi Iván (1938) mindig Budapesten élt. Bár erôteljesen humán érdeklôdésû, gimnázium helyett au-
tóipari technikumba vették fel. Gyárakban, szervizekben dolgozott. Életét a papírrégiségek, elsôsorban mi-
nikönyvek, oklevelek, táncrendek, indexek és még sok minden más szenvedélyes gyûjtése tölti ki.
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vel fog táncolni. Vannak
teljesen üres táncrendjeim
is, nyilvánvalóan csúnya
lányoktól, akik csak a pet-
rezselymet árulták, mert
senki nem akart velük tán-
colni. Összesen 350 dara-
bot számlál a gyûjtemé-
nyem. A Széchenyi Könyv-
tárnak, az Iparmûvészeti
Múzeumnak és a Vendég-
látó-ipari Múzeumnak is
van hasonló gyûjteménye.
Utóbbinál tudomásom sze-
rint 26 darab található. To-
vábbá léteznek jelentôs ma-
gánkollekciók is. A Tandem
grafikai stúdió Anno soro-
zatában kiadta a Tánczren-
dek címû könyvecskét, sok
illusztrációval, köztük az

én gyûjteményi darabjaim is láthatók.
– S mi a helyzet a késôbbi korokkal?
– Magyarországon két jelentôs, nagy bál lé-

tezik. A régebbi a balatonfüredi Anna-bál, a
másik az új életre kelt Operabál. Utóbbinál az
a megtiszteltetés ért, hogy lehetôséget kaptam
a Zwack kávéházban a táncrend-, legyezô-,
hosszúkesztyû-gyûjteményem jeles darabjai-
nak vitrinben történô kiállítására.

– Na de az utóbbiak már végképp nem papírter-
mékek!

– Ezek mint a kor jellemzô termékei érdekel-
nek, s ezeket is gyûjtöm. Továbbá papírvágó
kést, cselédlány-, más szóval szobacsengôket.
A különbözô anyagból (porcelán, fa) készült
csengôkbôl 1400 darab látható itt a lakásban. 

– Beszéljünk a gyûjtemény mindennapjairól és
sorsáról!

– Ezeket a tárgyakat rendben kell tartani.
Minden új darabot azonnal el kell helyezni és
katalogizálni. Halomba rakva nem lehet gyûj-
teni! Szemben például a bélyeg- és éremgyûj-
téssel, ezen a területen cserélés sincsen. Azt is
tudomásul kell venni, hogy ma már sokkal ki-
sebb a felhozatal, s már sokan tisztában van-
nak a tárgyak valós értékével, tehát megnôtt
az érdeklôdés irántuk. A sorsuk? Majd kide-
rül, hogy mennyire érdekli a fiamat a dolog.

– Gratulálok az elismeréshez, hogy a Natio-
nal Geographic Magyarország februári számá-
ban kétoldalas fényképes cikket jelentetett
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Jendrassik Ernô, Verebély Tibor, Nékám Lajos
és más professzorok aláírásai

Kéri Teréz 1915-ben iratkozott be

– Igen, ezek iránt, mint érdekes egyedi társa-
dalmi emlékek iránt, nagyobb az érdeklôdés.
Gondoljuk el, néha igen kis példányszámú ki-
adványokról van szó, és sokszor nem kerül-
nek köteles példányok a könyvtárba. Az 1860-
as évektôl az 1920-as évek végéig keletkezett
példányok igazi mûremekek. Mindegyik mel-
lé ceruza is volt tûzve, hogy a hölgy beírathas-
sa, melyik táncot kinek adta, vagyis, hogy ki-

Berger Éva ápolónô leckekönyve
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meg különleges gyûjtôi tevékenységérôl. A fo-
lyóirat olvasói nevében is köszönöm a beszél-
getést és további sikeres gyûjtést kívánok!

Kis ízelítô az orvosi leckekönyvekbôl

Mivel Körmendi Iván az indexekben szereplô
aláírások alapján állította össze katalógusát, ér-
telemszerûen jeles orvosok neve alapján válasz-
tottam ki mutatóba az alábbi három indexet. 

Az 1896-ban született Kéri Teréz indexe iga-
zi régiség. 1915-ben iratkozott be a Budapesti
Tudományegyetemre, s az elsô világháború
viharai után, 1922-ben fejezte be tanulmánya-
it. Érdekes, hogy 1915-tôl 1919-ig soha senki-
nek nem szerepel az aláírása az indexben, csak
a quaestura írta be „s. k.”-val. Mint látható a
beiratkozásnál Beöthy rektor (Beöthy Zsolt
irodalomtörténész, 1848–1922 – a szerk. megj.)
is csak így szerepel. 1919. március 14. és 1920
májusa között nem találunk bejegyzést az in-
dexben. Akkor zajlottak Magyarországon a
súlyos történelmi változások. Úgy látszik, utá-
na alakult ki a személyes aláírás rendszere, hi-
szen az 1919/20-as tanév II. félévében láthat-
juk Jendrassik Ernô, Verebély Tibor, Nékám
Lajos és mások aláírását.

A második leckekönyv nem orvosi, hanem
ápolónôképzôi. A gyûjtô éppen olyan fekete
indexet vásárolt, mint amilyen az egyetemeké,

de ez a leckekönyv a nagyhírû Zsidókórház-
ban 1941 és 1943 között zajló ápolónôképzés,
illetve a tantárgyak és oktatóik hiteles bizonyí-
téka. Mint bemutatjuk, a nôvérke nagyvonalú-
an két oktató nevét is eltévesztette, a késôbbi
szegedi belgyógyászprofesszort, Julesz Mik-
lóst Alfrédnak titulálta. Mindenesetre láthat-
juk, hogy milyen elméleti és klinikai tárgyakat
tanultak, s hogy a híres vezetô orvosok, Mol-
nár Béla – sebészet, Weinstein Pál – szemészet,
Schwarczmann Pál – belgyógyászat, végezték
és ellenjegyezték az oktatást.

A harmadik index a 60-as évekbôl szárma-
zik, volt tulajdonosa egykori kollégánk, ezért
személyét inkognitóban hagyjuk. Beiratkozá-
sakor az önálló orvostudományi egyetem rek-
tora Issekutz Béla volt. A III. évben felvett tan-
tárgyak oktatói között a közelmúlt nagy alak-
jai sorakoznak: Sós József, Haranghy László,
Alföldy Zoltán, Rusznyák István, Stefanits Já-
nos. De persze politikai gazdaságtant, majd a
IV. évben tudományos szocializmust is kellett
tanulni, éppen olyan óraszámban, mint bôr-
gyógyászatot, fül-orr-gégészetet vagy igazság-
ügyi orvostant.

El lehet képzelni, hogy ha valaki (például
egy PhD-értekezés keretében) feldolgozná a
Körmendi-gyûjtemény valamennyi indexét,
milyen érdekes és rég elfelejtett oktatási kör-
képet tudna bemutatni.

DR. GÖMÖR BÉLA
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Alföldy Zoltán, Haranghy László, Rusznyák István,
Sós József, Stefanics János aláírásai 1962-bôl

Julesz Miklós, Molnár Béla, Schwarzmann Pál, Weinstein Pál
aláírása 1942-bôl 
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Magyarországon 2008. szeptember 26. óta, az Al-
kalmazási elôírás megváltozása lehetôvé teszi a
férfiak osteoporosisának ACLASTA kezelését.

Az elmúlt évek epidemiológiai vizsgálatainak
eredményei megváltoztatták a férfi csontritkulás
prevalenciájáról kialakult nézeteket. Az adatok
szerint az 50 év feletti férfiak 20%-ánál fordul elô
osteoporosis. A férfiak csontritkulásának következ-
ményei éppen olyan jelentôs terheket rónak a tár-
sadalomra, mint a nôk esetében. Ráadásul a férfi-
akban gyorsabban növekszik a csípôtörések preva-
lenciája és a csípôtörés utáni mortalitás magasabb
a nôknél megfigyeltekkel szemben. 50 év feletti
hazai populációs mintában, a WHO kritériumai sze-
rint osteoporosisnak megfelelô csontsûrûséget a
férfiak között 23,6%-ban lehetett megfigyelni. A
csípôtörötteken végzett ACLASTA vizsgálatba 508
férfit vontak be. A 24. hónapban a teljes csípô BMD
hasonlóan jelentôs, 5,4%-os emelkedését figyel-
ték meg az ACLASTA-val kezelt betegeknél, hason-
lóan ahhoz a hatáshoz, amelyet a HORIZON-PFT-
vizsgálatban a postmenopausában lévô nôknél
észleltek. 

Gyakorlati szempontok

az ACLASTA-terápiában

• Az ACLASTA infúzió beadásának körülményei
alig különböznek más hatóanyag infúziós bejutta-

tásától. A kezelések ACLASTA esetében mindig já-
róbeteg-ellátásban történnek. Az infúzió beköté-
se elôtt célszerû a betegnek 2 pohár folyadékot
fogyasztani, hogy megfelelôen hidratált legyen.
A beteg ülve vagy fekve helyezkedik el, ahogy a
lehetôségek engedik. A beadás gyakorisága eltér
pl. a kemoterápiás készítményekétôl, melyek a
kúraszerû kezelésekhez sorolhatók. Az ACLASTA-
kezelés nem nevezhetô kúraszerûnek, hiszen egy
évben egyetlen alkalommal történik. Így az infú-
zió beadása miatt csak évente egy alkalommal
lenne szükség orvos-beteg találkozásra, de ter-
mészetesen a csontritkulás terápiájának egésze
miatt ez nem elégséges. Így a zolendronatra vo-
natkozóan 100%-os a beteg-compliance és a per-
zisztencia. A kalcium- és D-vitamin-ellátás, vala-
mint a gyógytorna biztosítása miatt mégis ajánla-
tosak az évközi vizitek. Mindezekért és fôleg az
ismételt infúziók biztosítása céljából helyes a be-
tegek nyilvántartása, regiszter segítségével. 

• Több helyrôl lehetett hallani kezdeti nehézsé-
gek felôl, mivel nem találtak megfelelô helyisé-
get az infúzió bekötésére. Adott szakrendelôkben
sajnálatosan más infúziók beadása sem történt
megelôzôleg. Kis odafigyeléssel, szervezéssel
ezek a nehézségek mindenütt megoldhatók, s így
nemcsak az ACLASTA, hanem ischias és esetleg
más infúziók beadására is megnyílik a lehetôség.
Néhány helyen a körzeti orvos kollégák bevoná-

Bôvült
az ACLASTA felírhatósági köre! 

N O VA R T I S
H Í R O L D A L
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sával, vagy belgyógyászati osztályokon oldották
meg az infúzió beadását. 

• Gondoljuk el, mi történik a csípôtáji töréssel
hirtelenül baleseti ellátás miatt kórházba került
betegekkel. Manapság szinte kivétel nélkül min-
denkinél mûtét történik. 7–10 napos kórházi ápo-
lás után a járóképtelen beteget otthonába szállít-
ják a mentôk. Az lenne az optimális, ha ezeket a
betegeket, a törésük miatt, szakszerûen újraérté-
kelnék, vajon az osteoporosisuk ismert-e, helye-
sen kezelt-e, s ha nem, akkor a további törések
megelôzése céljából ideális antiporotikus keze-
lést állítanának be. 

Megoldódott
a „szívproblémák” kérdése

A New England Journal of Medicine 2007-ben
közölte, hogy a biszfoszfonátok fokozhatják a pit-
varfibrilláció elôfordulását. Ezt követôen a ható-
ságok a biszfoszfonátok vizsgálatainak áttekinté-
sét indítványozták. Számos klinikai vizsgálat iga-
zolta, hogy a pitvarfibrilláció elôfordulása emel-
kedik a korral, mind férfiakban, mind nôkben. To-
vábbi kockázati tényezôt jelentenek a cardiovas-
cularis és metabolikus betegségek. A zoledron-
savval végzett legutóbb lezárult vizsgálatban
1065 beteg kapott vizsgálati szert. A két vizsgála-
ti csoportban nem volt szignifikáns különbség a
pitvarfibrilláció tekintetében. 

Legutóbb az FDA 2008 novemberében kiadott
állásfoglalásában megállapította, hogy nincs egy-
értelmû összefüggés a pitvarfibrilláció és a bisz-
foszfonát kezelés között. 

Az osteonecrosis of the jaws
(ONJ) kérdésköre

Elöljáróban: a biszfoszfonát-készítmények rend-
szeres szedésének elônye messze felülmúlja az
estleges mellékhatások okozta hátrányokat. 

A kezelések elsôdleges indikációi (pl. osteopo-
rosis, daganatáttétek kezelése, a patológiás töré-
sek megelôzése stb.) nem kérdôjelezhetôk meg.

Az ONJ nem valós probléma az osteoporosissal

élô betegek között, inkább onkológiai kezelés
mellett fordul elô.

Osteoporosisban 100 000 esetbôl 1 ONJ esetet
figyeltek meg. 7765 postmenopausalis nôbeteg
ACLASTA kezelés során mindkét vizsgálati cso-
portban 1–1 ONJ-t jelentettek, mely mindkét
esetben kezelésre gyógyult.

Csípôtörötteken végzett zoledronat-vizsgálat-
ban (2127 beteg) egyetlen ONJ-t sem jelentettek.

Osteoporosis miatt biszfoszfonátokkal kezelt
betegek esetében helyes az elôzetes tájékozta-
tás, a fogazat megtekintése. Rossz szájhigiéné,
mozgó fogak, lyukas fogak mellett fogorvosi vizs-
gálat és ellátás javasolt

• A biszfoszfonát-kezelés alatt álló betegnél
foghúzás, szájsebészeti beavatkozás elôtt a
gyógyszer szedését nem kell abbahagyni.

• Ha még nem indítottuk el a terápiát, akkor
inkább foghúzás után kezdjük!

• Kialakítás alatt van a konszenzus, amit a száj-
sebészszakma indítványozott, és több szakmai
társaság együttmûködésével készül. 

Compliance és ACLASTA

A megfelelô törésvédelemhez megfelelô
compliance/adherencia érték szükséges.  Dr.
Péntek Márta megfogalmazása szerint: „Különö-
sen nehéz a terápia hosszú távú folytatásának ki-
vitelezése. Ebben segítséget jelenthet az is, ha a
beteg egyre ritkább idôszakokban (akár évente)
részesül kezelésben. Az intravénás készítmények
beadása az orvoshoz kötött, így a kezelôorvos
jobban kontroll alatt tudja tartani betegei terápi-
ájának megfelelô ütemét és megvalósulását. Az
évi egyszeri terápiával, ha az elfogadható a bete-
gek számára, javítható a betegegyüttmûködés,
ezzel együtt fokozható a törésvédelem is.”

Az egyik klinikai vizsgálatban nyert betegmeg-
elégedettségi kérdôív azt igazolta, hogy a bete-
gek minden szempontból az intravénás infúziót
részesítették elônyben. A zoledronat intravénás
infúzió mellett 100%-os éves compliance érhetô
el, hiszen évi egyszeri infúzióról van szó, melynek
beadása legkevesebb 15 perc alatt történik meg.
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