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Dr. Dobozy Attila egyetemi tanár köszöntése 
80. születésnapja alkalmából

Laudation of Prof. Dr. Attila Dobozy on his 80th Birthday

Nyolcvanadik születésnapja alkalmából köszöntöm mun-
katársai, volt kollegái és tanítványai nevében Dobozy Atti-
la akadémikust, a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyá-
szati és Allergológiai Klinikájának emeritus professzorát, aki
65. életévének betöltéséig a klinika tanszékvezetőjeként te-
vékenykedett. 

Kedves Professzor Úr, kedves Attila! Tanszékvezetésem
15 éve alatt igyekeztem megőrizni azokat az értékeket, me-
lyeket örökségként kaptam Tőled. Gyakran hangoztattad a
magas színvonalú betegellátás mellett a kutatómunka és az
oktatás fontosságát, amely „hármas” harmóniája jelenti azt,
hogy európai szinten is jegyzett egyetemi klinika legyünk.
Az elmúlt 15 évben a klinika szinte teljesen „kicserélődött”.
Azon munkatársak közül, akikkel együtt dolgoztál, többen
ma már másik klinikán vagy tanszéken, néhányan külföldön
töltenek be vezető pozíciót, és sok fiatal kolléga már nem volt
olyan szerencsés, hogy közvetlenül is együtt dolgozhasson

Veled. Elsősorban a fiatalok kedvéért érdemesnek tartom pá-
lyafutásod legfontosabb állomásait ismertetni. 

Dr. Dobozy Attila pályáját a Szent-Györgyi Albert Or-
vostudományi Egyetem Mikrobiológiai Intézetében kezdte,
ahol Ivanovics György akadémikus közvetlen munkatársa-
ként végzett kutató és oktató munkát. Itt olyan rendkívül kor-
szerű mikrobiológiai módszereket sajátított el, melyeket év-
tizedekig használni tudott a tudományos munkájában. Simon
Miklós professzor meghívására 1968-ban kezdett dolgozni
a bőrgyógyászati klinikán. A klinikumot Schneider Imre ad-
junktustól sajátította el, aki később a pécsi bőrklinika tan-
székvezetője lett. Dobozy Attila stabil mikrobiológiai/im-
munológiai háttérrel Husz Sándorral, Hunyadi Jánossal, Csa-
tó Miklóssal és Kenderessy-Szabó Annával az immunoló-
giai folyamatok szerepét vizsgálta a különböző bőrbetegsé-
gek patogenezisében. Bőr-, nemigyógyász és kozmetológia
szakképesítést 1971-ben szerzett, Schneider Imre irányítá-
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sával. 1998-2004 között a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja, 2004 óta rendes tagja.

Négy éven keresztül a Szent-Györgyi Albert Orvostu-
dományi Egyetem rektorhelyettese, 1997-1999 között rek-
tora volt: az önállóságból az integrációba vezette az orvos-
tudományi egyetemet. 2000-2003 között a Szegedi Tudo-
mányegyetem általános rektorhelyetteseként, és a Szent-Györ-
gyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum el-
nökeként részese és irányítója volt mindazoknak a változá-
soknak, amelyeknek az éppen integrálódott egyetemnek az
átalakuló magyar felsőoktatásban meg kellett felelnie. 

Dobozy professzor személyét megbecsülés és tisztelet öve-
zi, amelyet a pályafutása alatt elnyert számos választott tiszt-
ség és megbízatás is tanúsítja. Pályafutása alatt csaknem min-
den létező kitüntetést megkapott: Miniszteri Dicséret (1972),
Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1975), Kaposi-érem
(1987), A Magyar Immunológiai Társaság Érme (1991), Ge-
nersich Antal-díj (1998), A Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztje (1999), Posonyi Ignác-érem (1999), Magyar
Egészségügyi Társaság Érme (2000), A Magyar Véradó Szol-
gálat Aranyérme (2000), Pro Pathológia Emlékérem (2002),
Kesztyűs Lóránd-emlékérem (2003), Batthyány-Strattmann

László-díj (2003), Pro Urbe Díj (2004), Magyar Orvostár-
saságok és Egyesületek Szövetsége Díj (2006), Klebelsberg
Kunó-díj (2006), Széchenyi-díj (2007), Szegedért Alapítvány
tudományos kuratórium Szőkefalvi-Nagy Béla-díj (2009),
Szeged város Díszpolgára (2012).

Kedves Attila! 
A kitüntetések és díjak jelzik szakmai felkészültségedet,

ugyanakkor talán még ezeknél is fontosabb, hogy embersé-
geddel, toleranciáddal, higgadtságoddal és bölcsességeddel
mindannyiunk megbecsülését és szeretetét is kivívtad! 

Most, amikor munkatársaimmal sok szeretettel köszön-
tünk 80. születésnapod alkalmából, azzal is szeretnénk el-
számolni, hogyan sáfárkodtunk a ránk bízott örökséggel. A
Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle ezen ünnepi szá-
mában bemutatjuk, hogyan folytattuk a tanszékvezetésed alatt
megkezdett munkát, milyen új kihívásokkal kell szak-
mánknak megbirkóznia, és beszámolunk az elmúlt évek leg-
fontosabb eredményeiről is.

Tisztelettel és köszönettel, hálás tanítványod:

Kemény Lajos
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Tisztelt Kollégák!

A Journal of European Academy of Dermatology and Venereology a múlt évben egy új rovatot indított „Pioneers
in Dermatology and Venereology” címmel, és minden lapszámban 1-1 interjút készítenek a dermatológia haladását
az elmúlt évtizedekben leginkább meghatározó bőrgyógyász professzorokkal. Nagy örömünkre szolgál, hogy Dobozy

Attila Professzor Úr is bekerült ebbe a neves társaságba, és Otto Braun-Falco, Malcolm W. Greaves, Helmut Kerl,
Sam Shuster, Steve Katz, Lawrence C. Parish, Alberto Gianetti, Enno Christophers, Jon M. Hanifin valamint
Andrew Y. Finley neves bőrgyógyászokkal történt interjút követően a következő lapszámban Dobozy Professzorral
folytatott interjút olvashatjuk.

Gratulálunk!

Kemény Lajos
a BVSZ szerkesztőbizottság elnöke
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