
György: Gugyerák, Boncz Géza: Az őrület határa,
Brachfeld Szigfrid: Kár a benzinért, Csurka Ist-
ván: Döglött aknák, Efrájim Kishon: 111 humo-
reszk, Eötvös Gábor: Van másik, Fábry Sándor: A
pincér közbeszól, Farkasházy Tivadar: Fülig
Jimmy kiadatlan levelei, Feleky Kamill: Állami
áruház, Gálvölgyi János: Jókedvet adj!, Garas, De-
zső: A veréb is madár, Haumann Péter, Körmendi
János, Márkus László: A három nővér persziflázsa,
Hofi Géza: Hofisszeusz, Ihos József: Falugyűlés,
Kabos Gyula: Hyppolit, a lakáj, Kabos László,
Salamon Béla: A képzett beteg, Karinthy Frigyes:
Utazás a koponyám körül, Kazal László: Szeressük
egymást gyerekek, Keleti László: Szamóca a Csinn-
bumm cirkuszban, Keleti Márton: A tizedes meg a
többiek, Kellér Dezső: Pomócsi kalandjai, Kern
András: A miniszter félrelép, Kibédi Ervin: Kár a
benzinért, Királyhegyi Pál: Ami sürgős, az ráér,

Koltai Róbert: Illetékes elvtárs, Komlós János: Az
érem harmadik oldala, Major Tamás: Régi idők fo-
cija, Maksa Zoltán: A gépjárműoktató, Markos
György: Paródia percek, Markos József (Alfonzó):
Ványadt bácsi, Mikes György: Talicska. humo-
reszkek, esszék, sóhajtások, Nádas György: Czi-
nege a bokorban, Nagy Bandó András: Orfűi med-
vehagyma, Örkény István: Egyperces novellák,
Pécsi Sándor: Kaviár és lencse, Peterdi Pál: Be-
dobjuk a törülközőt, Psota Irén: És akkor a pasas,
Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány, Romhányi Jó-
zsef: Rímhányó versek, Sándor György: Több őrült
naplója, Sinkó Péter: Valakit visz a vicc, Trunkó
Barnabás: A gyógyszertárban, Vadnay László:
Hacsek és Sajó.)

DR. MESTER ÁDÁM

radiológus, Budapest
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A budapesti Szabolcs utcai Állami Kórházat hi-
vatalosan 1956. január 1-től nevezték Orvosto-
vábbképző Intézetnek (OTKI). Az 1950-es álla-
mosításig a jogelőd a Pesti Izraelita Hitközség
Kórháza, vagyis a zsidókórház volt.

Súlyos tévedés azt állítani, hogy az orvosto-
vábbképzés intézményének létrehozása kizá-
rólagosan szovjet mintán alapult. Hazánkban
1883-tól rendelték el az „ismétlő kurzusok”-at
orvosok számára. Végrehajtó Bizottság, majd
1912-től az Orvosi Továbbképzés Központi Bi-
zottsága irányította a posztgraduális képzése-
ket. Utóbbit a politikai légkör szüntette meg
1936-ban. 20 évnek kellett tehát eltelnie ahhoz,
hogy ismét központosított formában, most már
kórházi háttérrel legyen orvostovábbképzés
Magyarországon.

Az OTKI álláshelyei a megalakulásától
kezdve a felsőoktatásnak megfelelően szerve-
ződtek (egyetemi tanár, docens stb.) – noha
egyetemi elnevezést, Orvostovábbképző Egye-
tem (OTE) 1986-tól kapott. 1993-ban vette fel
Haynal Imre nevét (HIETE). Az évezred utolsó

napján, 1999 decemberében szűnt meg, illetve
átszervezett formában lett – két évre – a Sem-
melweis Egyetem kara. Ebben a két évben léte-
zett még a Reumatológiai és Fizioterápiás Tan-
szék.

A négy orvosegyetemen művelt alapszak-
mák már a kezdetektől – érthetően – nem jó
szemmel nézték, az ötödik, sokszor általuk nem
is egyetemnek tartott intézmény működését.
Ez valamennyire jogosnak is tűnhet, de amikor
1961-től úgynevezett „külső” tanszékek sora
kezdett létrejönni, az érvelés okafogyottá vált.
Hiszen a jobbára az országos intézetek bázisán
létrejött oktatási egységek olyan szakmákat
képviseltek, amelyek a négy egyetemen nem is
léteztek.

A 70-es, 80-as, 90-es években az OTKI (OTE,
HIETE) nyolc akadémikust (Hollán Zsuzsa, Pá-
los Á. László, Pásztor Emil, Tariska István, Eck-
hardt Sándor, Vízi E. Szilveszter, Gáti István,
Petrányi Győző) tudhatott tanárai között. És
ezek közül hat „külső” tanszékeken tevékeny-
kedett!

40 éve jött létre Budapesten
a Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszék
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Táblázatunk ismerteti az 1979-ig életre hívott
tanszékeket – melyeket aztán még több is kö-
vetett. Látható, hogy a reumatológia szakmája
igen megtisztelő módon 1971-ben az első olyan
diszciplína volt közöttük, amely témáját te-
kintve nem volt képviselve a budapesti orvos-
karon. Ez adott lehetőséget arra, hogy az egye-
temekről reumatológiai szempontból teljesen
képzetlenül kikerült orvosok szakképzése so-
rán országosan egységes szakképzést lehessen
érvényre juttatni, természetesen a korábban
működött továbbképzés emelt szintű folytatá-
sával. Ezt a munkát alapozta meg Bozsóky Sán-
dor a tanszék első vezetője, majd 1984-től e so-

rok írója igyekezett folytatni a fent említett
megszűnésig. Közben sikerült a három vidéki
egyetemen az önálló tanszékeket kialakítani. A
szakképzés azért is decentralizálódott, mert a
tanszék korábban az OTKI-ban elhelyezett Or-
szágos Szakképesítő Bizottsággal (OSZB) hiva-
talból szoros és eredményes kapcsolatban volt.

Tehát Budapesten 31 évig létezett önálló reu-
matológiai és fizioterápiás tanszék, s mint is-
meretes manapság a III. számú Belgyógyászati
Klinika Reumatológiai Csoportjának részlegei
látják el a megmaradt, már nem országos jel-
legű feladatokat.

DR. GÖMÖR BÉLA

1961 Munka-egészségtani (OMI)

1962 Élelmezés-egészségtani (OÉTI)
Közegészségtani és Járványtani (OKI)

1963 Tüdőgyógyászati (Országos Korányi TBC)

1964 Gyermekgyógyászati (Heim Pál Kórház)

1968 Neurológiai (1969-től Psychiátrai is) (OPNI)

1969 Stomatológiai (Központi Stomatológiai Intézet)
Traumatológiai (Országos Traumatológiai Intézet)

1970 Gyógyszerészeti (OGYI)
Haematológiai (OHVI)
Onkopathológiai (Országos Onkológiai Intézet)

1971 Reumatológiai és Fizioterápiás (ORFI)

1977 Idegsebészeti (OITI)
Klinikai Onkológiai (Országos Onkológiai Intézet)

1979 Mellkassebészeti (Országos Korányi TBC)
Trópusi Egészségügyi (László Kórház)

A Szabolcs utcában 5 intézet és 8 klinika működött. Az 1961 és 1979 közötti „külső” intézetek meg-
alapítási sorrendjük szerint, zárójelben a bázisintézmények, az egykor jól ismert rövidítéseikkel:

Meghatározás Alexander von Schönburg: Pénz nélkül gazdagon – avagy a stílusos elszegényedés művé-
szete (Holistic Kiadó, Budapest, 2005) című kötetéből:

„Vitamintabletták
A nyugati félteke egyre több lakója próbálja meg vitaminban szegény, zsírban gazdag táp-
lálkozását vitaminok szedésével kompenzálni. Észak-Amerika lakosai kiemelkedően sok
vitamint fogyasztanak. Mivel a májnak az a tulajdonsága, hogy a fölösleges vitaminok
nagy részét kiválasztja, és a »húgyvezeték-autópályán« keresztül kiüríti, a világ leg-
drágább vizelete az amerikai.”


