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Ismét szegényebbek lettünk: elvesztettük kedves munkatársunkat, Dr. Horti József fôorvost. Az Országos Onko-
lógiai Intézet és a Magyar Onkológusok Társasága gyászol, és szomorú kötelességének érzi, hogy megemlékezzen
Róla, hiszen nálunk töltötte életének több mint felét: huszonhét évet.
Dr. Horti József 1958-ban született Budapesten, és 1976-ban érettségizett. Egyetemi tanulmányait Pécsett fejez-

te be 1983-ban. Az orvostudományi diploma birtokában az Országos Onkológiai Intézet Izotóp osztályán helyez-
kedett el, s ezzel párhuzamosan a Budapesti Mûszaki Egyetemen, levelezô tagozaton izotóptechnikai végzettsé-
get is szerzett. Ezt követte a belgyógyászati, majd az onkológiai szakvizsga. Ezek sikeres letétele után átkerült arra
a belosztályra, ahol új gyógyszerek klinikofarmakológiai vizsgálata folyik. Itt különleges ismeretekre tett szert
elôbb Dr. Hindy Iván fôorvos, majd Dr. Bodrogi István tanár úr irányításával az onkológia vonatkozásában.
További tanulmányait külföldön folytatta. 1994 és 1996 között Brüsszelben az EORTC adatbankjában elvégezte

a „Training in Clinical Study” tanfolyamot, s utána tevékenyen részt vett új onkológiai gyógyszerek kipróbálásá-
ban. 1996–1998-ban az EORTC ösztöndíjasaként az NCI-ban dolgozott és itt megismerkedett a legmodernebb ku-
tatási módszerekkel.
E nagyívû szakmai fejlôdési pálya után Dr. Horti József az Országos Onkológiai Intézetben hasznosította szé-

leskörû tudását. Az intézeti Etikai Bizottság elnökeként felügyelte a klinikai vizsgálatokat. Ô maga is számos ha-
zai, illetve nemzetközi tanulmányban vállalt fontos szerepet. Így pl. az imatinib (Glivec) elsô hazai alkalmazásá-
ban is úttörô munkát végzett. A japán kutatók által elôállított TZT-1027 kódszámú molekula (Subledotin) I–I
fázisát pedig nagyrészt személyesen végezte Bodrogi tanár úr irányítása mellett.
Szakmai tájékozottságát és nagyvonalú kutatói tulajdonságait munkatársai is elismerték, és ezért 2000 és 2006

között a MAGYOT fôtitkárává, majd 2006 és 2009 között elnökévé választották.
A betegekkel szemben tanúsított empatikus magatartását jól jellemzi, hogy megírta a Riskó Ágnes szerkeszté-

sében megjelent elsô magyar nyelvû „Onkopszichológia” címû monográfia orvosi részét. Számos betege úgy em-
lékezik rá vissza, mint olyan orvosra, aki magáévá tudta tenni a megoldásra váró problémákat.
Az utóbbi két évben súlyos betegséggel kellett megküzdenie, mely végül legyôzte. Mi most úgy emlékezünk rá

vissza, mint a derûs, jó humorú, nagy tudásával sosem hivalkodó munkatársunkra.
Jóska, nyugodjál békében!

Dr. Eckhardt Sándor

BÚCSÚZUNK HORTI JÓZSEFTÔL
(1958–2010)



PROF. DR. KISS JÁNOS EMLÉKÉRE
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„Nem csak élni kell az életet, hanem érdemesnek is kell lenni arra” hangzik az Angol Királyi Orvostársaság jel-
mondata. Ez a mélyértelmû mondás jutott eszembe, amikor megtudtam, Dr. Kiss János professzor, mindnyájunk
nagyrabecsült, szeretett kollégája elhunyt.
Prof. Dr. Kiss János 1941. március 20-án született Galántán. 1960–1966 között részesült orvosi képzésben a Bu-

dapesti (Semmelweis) Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán, amelyet „summa cum laude” ered-
ménnyel végzett. 1970-ben általános sebészetbôl, 1988-ban mellkassebészetbôl, 1994-ben gasztroenterológiából
szerzett szakképesítést. Magas szintû orvosi munkáját az Orvostovábbképzô Intézetben, a Haynal Imre Egészség-
tudományi Egyetemen, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán és az Országos Gyógyintézeti Központ
Sebészeti Osztályán végezte. Szakmai pályafutását 1970–1974 között egyetemi tanársegédként, 1974–1982 között
egyetemi adjunktusként, 1982–1987 között egyetemi docensként, 1987–1990 között egyetemi tanárként, 1990–2004
között igazgató egyetemi tanárként töltötte be. 2006. április 1-jétôl fôorvos-tanácsadó volt. 1981-ben az orvostudo-
mányok kandidátusa, 2004-ben az orvostudományok doktora fokozatot nyerte el. Szakmai munkáját több mint
170 tudományos közlemény és tudományos monográfiák jelzik.
Magas színvonalú munkáját a hazai tudományos élet több szakmai elismerésben részesítette (Korányi emlék-

elôadás, Hetényi emlékelôadás, Man of the Year elismerés, Balassa emlékelôadás, Simor Pál Alapítvány elismeré-
se, Pro Optimo Merito in Gastroenterologia, Batthyány-Strattman László Díj). 2006-ban Budapest Fôváros XIII. ke-
rületének díszpolgára lett.
Számos külföldi tudományos orvosi társaság tagja. Több hazai és külföldi tudományos kongresszus szervezô-

je, tisztségviselôje. Mindezen kiterjedt szakmai munkásság és az azt kísérô elismerés mellett mintaszerû családi
élete is például szolgált.
A fentiek átolvasása után teljes mértékben érthetô, hogy mindnyájunk számára döbbenetes és fájdalmas volt

Kiss professzor hirtelen halálának híre. Szeretettel és tisztelettel gondolunk Rá, szakmai tevékenysége mindig pél-
da lesz elôttünk, értékes életét emlékünkben megôrizzük.

Dr. Besznyák István




