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Magyar Parazitológusok Társasága: szemelvények az elmúlt 50 év történetéből 

Kassai Tibor 

Az MPT Jubileumi Emlékülése Budapest, 2015. június 3. 

 

Mai Jubileumi Emlékülésünkön nekem jutott az a megtisztelő szerep, hogy visszatekintsek a 

Magyar Parazitológusok Társasága történetének elmúlt öt évtizedére. Társaságunk az elmúlt 

évben érte meg alapításának 50 éves jubileumát. Némi késéssel emlékezünk meg erről a 

jelentős évfordulóról, aminek az az oka, hogy alapszabályunk értelmében az elmúlt év végén 

tisztújító közgyűlést kellett tartanunk. A megújult elnökségre hárult a Jubileumi Emlékülésünk 

előkészítésének a feladata.  

 

Öt évtized hosszú idő egy tudományos társaság életében. A mögöttünk hagyott fél évszázadban 

azonban ráadásul nagymértékben felgyorsult ütemű technológiai fejlődés és valóságos 

információs forradalom ment végbe, ami kihatott a gazdasági és a társadalmi élet minden 

területére. Mára egy radikálisan megváltozott világban élünk. A mai közép és fiatal generációk 

tagjai a sodró ütemű mindennapok kihívásainak próbálnak megfelelni. Meg lehet érteni, ha 

sokak szemében az évtizedekkel ezelőtt történtek egy mára már túlhaladott világ eseményei, 

amelyekkel nem érdemes foglalkozni. Korányi Sándor akadémikus, a kiváló belgyógyász és 

nagyszerű ember azonban arra figyelmeztetett bennünket, hogy 

„A jövőnk attól függ, hogy a múltból mennyit tudunk számára megmenteni.” 

Figyelmeztetésének megváltozott világunkban sem múlott el az aktualitása, különösen akkor nem, ha 

egy szócskát hozzáteszünk: „A jövőnk attól is függ…”. Elhatároztuk, hogy megrendezzük 

Jubileumi Emlékülésünket, de nem azért, hogy magunkat ünnepeljük! A múlt tapasztalataiból 

való okulás szándékával szeretnénk áttekinteni, hogy az elmúlt 5 évtizedben milyen szolgálatot 

tett a Magyar Parazitológusok Társasága. 

 

(KÉP) A magyar parazitológia elismert vezéralakja, Kotlán Sándor akadémikus, nem volt 

kiemelkedő szervező egyéniség, még kevésbé volt célratörő alkat. Személyes tekintélyének 

mégis szerepe volt abban, hogy az ő és egy előkészítő bizottság előterjesztésére 1963 

júniusában megszületett az MTA Elnökségi Tanácsának 25/1963. sz. határozata a Magyar 

Parazitológusok Társasága alapításáról. Az MTA Agrártudományok Osztálya, egyetértésben az 

Orvosi Tudományok és a Biológiai Tudományok Osztályával, 1963. december 13-ára hívta 

össze az MPT alakuló közgyűlését, amely elfogadta az új tudományos társaság alapszabályát. 
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Adózzunk az alapítókat megillető tisztelettel a társaság első 11 tagú elnöksége névsorának 

felidézésével.  

Elnök: Kotlán Sándor Kossuth-díjas akadémikus, állatorvos 

Titkár: Nemeséri László állatorvos 

Tagok: Babos Sándor állatorvos 

Holló Ferenc állatorvos 

Kassai Tibor állatorvos 

Kobulej Tibor állatorvos 

Lőrincz Ferenc orvos 

Pellérdy László állatorvos 

Soós Árpád zoológus 

Szelényi Gusztáv zoológus  

Zoltai Nándor orvos 

Közülük már csak nekem van módom a megalakulás körüli időkre visszaemlékezni. 

 

A társaság 159 taggal kezdte meg működését. A taglétszám lényegében ma is ugyanennyi. 

Társaságunk használja a tiszteletbeli tagság intézményét is. Ezt a kitüntető címet eddig 9 

külföldön élő parazitológusnak adományoztuk. (KÉP) A következő diagram mutatja a tagság 

szakmai végzettség szerinti összetételének alakulását. Ennek az ábrának az első három 

oszloppárja a társaság állatorvos, orvos és biológus végzettségű tagjai számarányának 

alakulását mutatja. Ebből kiolvasható az új tudományos társaság létrejöttének legfontosabb 

következménye is: az Akadémia égisze alatt megalakult társaság egységes szervezeti keretet 

hozott létre a korábban szétszórtan és egymástól függetlenül, az ember- és az állatgyógyászat, 

valamint a zoológia területén parazitológiai témákkal foglakozó elméleti és gyakorlati 

szakemberek és a parazitológia iránt érdeklődők összefogására és kapcsolataik erősítésére. 

 

Az alapítás óta eltelt időben 4 elnöke volt társaságunknak. (KÉP) 

Kotlán Sándor akadémikus, akiben a korszerű magyar parazitológia alapjainak a 

megteremtőjét, tanító mesterünket tisztelhetjük, a társaság történetének lendületes első négy 

évében töltötte be az elnöki tisztet.  

 

Tőle Lőrincz Ferenc orvosprofesszor vette át és öt évig töltötte be az elnöki posztot. Az 

Országos Közegészségügyi Intézetben 1928-ban ő szervezte meg és 8 éven át vezette a 
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Kórszövettani és Parazitológiai Osztályt, végezte el azt a tevékenységet, amelynek alapján ma 

őt tekintjük a hazai humán parazitológia megteremtőjének.   

 

Amikor 1972-ben hazatértem Irakban töltött két és fél éves FAO szakértői szolgálatából és 

megválasztottak az MPT elnökévé, nem számítottam arra, hogy ezt a tisztséget pályatársaim 

három évenként megújított bizalmából 1999-ig, vagyis 27 éven át fogom betölteni. 

 

Utódom az elnöki poszton Farkas Róbert kolléga, a SZIE Állatorvos-tudományi Kar 

Parazitológiai és Állattani tanszékének vezető tanára lett, akit a 2000 óta eltelt 15 évi szolgálata 

után, nemrég egy újabb hároméves ciklusra választottunk társaságunk elnökévé. 

 

(KÉP) Az MPT életében fontos szerepet töltenek be a főtitkárok. Az ő névsoruk felidézésével 

szeretnék kifejezést adni az irántuk érzett megbecsülésünknek.  

Korábbi főtitkárok: 

 

Nemeséri László 1964-1977 

Várnai Ferenc  1977-1978 

Redl Péter   1978-1984 

Matskási István 1984-1987 

Majoros Gábor 1987-1988 

Bajomi Dániel  1989-1999 

Szénási Zsuzsanna 2000-2007 

Fok Éva  2007-2008 

Székely Csaba  2009- 

 

És álljon itt a jelenlegi, a múlt év vége óta hivatalban lévő elnökség tagnévsora is. 

 

A jelenlegi elnökség tagjai: 

 

Elnök:  Farkas Róbert 

Főtitkár: Székely Csaba 

  Bajomi Dániel 

  Eszterbauer Edit 

  Gubányi András 

Jacsó Olga 

Juhász Alexandra 

Kassai Tibor 

Kucsera István 

Sréter Tamás 

Zöldi Viktor 

 

Társaságunk állandó feladatának tekintette, hogy helyzetelemzéseivel, a döntéshozó fórumok 

elé terjesztetett javaslataival felhívja a figyelmet az adott időszakban szakterületünkön 
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megoldásra váró legfontosabb fejlesztési, szervezési, oktatási tennivalókra. Szakmailag 

megalapozott állásfoglalások kidolgozásával segítettük korszerű védekezési eljárások hazai 

bevezetését és a parazitózisok számlájára írható veszteségek csökkentését célzó rendszabályok 

meghozatalát. Bár az MPT javaslatai nem mindig vezettek érdemi eredményre, Kotlán 

professzor személyes befolyását is latba vetve sikerült elérni Kádár Tibor országos igazgató 

főállatorvos idejében, hogy a hazai állat-egészségügyi igazgatás a parazitás betegségek elleni 

védekezés szervezését is a maga feladatai közé sorolta. Ennek eredményeként a 

Földművelésügyi Minisztérium Állat-egészségügyi Főosztályán egy parazitológus főelőadói 

munkakör létesült, amelyet 1967-től hosszú időn át Koltai László tagtársunk töltött be 

hozzáértéssel és példás ügybuzgalommal. (KÉP) 1990-ben gyakorló állatorvosok részére 

megjelentettünk egy Merényi László kolléga által szerkesztett terápiás útmutatót az 

állatgyógyászatban, hazánkban felhasználható parazitaellenes készítményekről és 

gyógypremixekről. 

Az MPT egyik legfontosabb és állandó célkitűzése, hogy tudományos rendezvények 

szervezésével segítse szakterületünkön a továbbképzést, az új kutatási és módszertani 

eredmények elterjesztését. Az e téren kifejtett munka kezdeti lendületét mutatja, hogy a 

működése első három évében szervezett 15 szakmai rendezvényen 61 parazitológiai tárgyú 

előadás hangzott el. Ebben az időben azzal lehetett számolni, hogy a különféle 

állatbetegségekből eredő veszteségek mintegy egyharmadát parazitás bántalmak okozzák. A 

későbbi évtizedekben mérséklődött a haszonállatok parazitózisainak a számlájára írható 

veszteségek mértéke. A gyengülő érdeklődésnek is megfelelően 2-3-ra csökkent az MPT által 

évente kezdeményezett, valamely időszerű témakörre koncentráló, olykor más szakmai 

szervezetekkel közösen szervezett tudományos rendezvények száma. E helyen szeretném 

kifejezni az MPT köszönetét Matskási István korábbi múzeumi főigazgatónak, aki a Magyar 

Természettudományi Múzeum Semsey előadótermét számos szakülésünk és közgyűlésünk 

számára térítés nélkül a rendelkezésünkre bocsátotta. Köszönettel tartozunk az Állatorvos-

tudományi Egyetemnek, ill. Karnak is annak lehetővé tételéért, hogy nagy nemzetközi 

rendezvényeink és emléküléseink egy részének helyszínéül az egyetem auláját választhattuk. 

 

Szólnom kell néhány szót társaságunk pénzgazdálkodásáról is. (KÉP) Az MPT 

tagdíjbefizetésekből, nemzetközi konferenciák szervezésének bevételeiből, az MTA-tól évente 

kapott támogatásból, valamint gyógyszergyártó és forgalmazó cégektől évi rendszerességgel 

kapott anyagi támogatásból biztosítja a működéséhez és stabil pénzgazdálkodásához szükséges 

financiális eszközöket. 
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(KÉP) Ki kell emelnem a cégektől kapott szponzori segítség jelentőségét. A köszönetünknek 

szeretnék kifejezést adni azoknak a cégek nevének a kivetítésével, amelyeknek a pénzügyi 

támogatására a múltban rendszeresen számíthattunk és számítunk a jövőben is. Külön is 

köszönjük szponzorainknak az MPT 50 éves jubileumi emlékkönyvének a megjelentetéséhez 

nyújtott anyagi segítségét.  

 

A lelkes feladatvállalások időszakában, 1968-ban, társaságunk elnöksége határozatot hozott 

egy évente egy kötetben megjelenő, önálló tudományos folyóirat, a Parasitologia Hungarica 

elindításáról. Szándékunk megvalósításához szükségünk volt egy együttműködő társintézmény 

támogatására, ezért az új lap az MPT és a Természettudományi Múzeum közös kiadásában 

jelent meg. (KÉP) 

 

Hamarosan megtapasztaltuk, hogy tudományos folyóirat alapítása nem tartozik az egyszerű 

szellemi és anyagi erőfeszítések közé. Lapunkat azzal a tudománypolitikai célzattal hoztuk 

létre, hogy ez által bővítsük a parazitológia hazai művelőinek a publikációs lehetőségeit, 

tagtársaink szakmai tájékoztatását, és segítsük a magyar parazitológiai kutatás eredményeinek 

az exportját. 

 

A lap első néhány kötetében vegyesen kaptak helyet magyar, angol, német és orosz nyelvű 

cikkek, később azonban a lap csak angol nyelvű cikkeket közölt angol és magyar 

összefoglalókkal. A szerkesztők munkáját 4-10 tagú szerkesztőbizottság segítette. A lap 600-

700 példányban jelent meg. Az MPT tagjai díjmentesen kapták a lapot. A későbbiek folyamán 

a nemzetközi publikációs lehetőségek kibővülésével párhuzamosan lapunk fokozatosan 

elvesztette korábbi szerepét a parazitológiát művelő hazai szakemberek számára, ezért a 

kiadását 1999-ben megszüntettük. A Parasitologia Hungarica mind a 31 évfolyamának anyaga 

digitalizálva lett, és a Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár anyagának részét képezi, ahonnan 

bármikor letölthető. 

 

A tudományos társaságok életében megszokott jelenség, hogy a nagyobb szakmai 

rendezvények és közgyűlések közti időszakban a választott vezető testület és a tagság 

kapcsolatának a tartalma jószerével csak a tagdíjak begyűjtésére korlátozódik. Társaságunk 

elnöksége több lépcsőben tett kísérletet a tagsággal való kapcsolatának élővé és tartalmasabbá 

tételére. (KÉP) 
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1972-től kezdődően az elnökség évente egy vagy két alkalommal híranyagot állít össze a hazai 

és a nemzetközi élet szakterületünket érintő eseményeiből és újdonságaiból, és azt 

sokszorosított formában, 2007 óta elektronikus levélben is, eljuttatja az MPT tagjainak. Az 

időközben eltelt 43 év alatt a Tájékoztatónak 62 száma jelent meg és jutott el tagtársainkhoz. 

Az ezekben, összesen 450 oldalon feldolgozott gazdag híranyag ma már értékes 

kordokumentumként is szolgál. Ezekből ugyanis hitelesen és részletesen követni lehet a 

társaságunk életében az elmúlt évtizedekben történt eseményeket, kezdeményezéseinket és 

kudarcainkat, a fontosabb személyi híreket, valamint a nemzetközi parazitológiai élet jelentős 

eseményeit is.  

 

Az elnökség és a tagság kapcsolatát szolgálja 2000 óta az MPT honlapja is. (KÉP) A honlap 

létrehozásáért és az angol nyelvű változat megszerkesztéséért Rózsa Lajosnak, a folyamatos 

gondozásáért pedig Földvári Gábor tagtársunknak tartozunk köszönettel.. Honlapunkból 

megismerhető az MPT története, alapszabálya és a társasági élet időszerű eseményei, az elnöki 

és a főtitkári beszámolók szövege, képes tudósítások lezajlott rendezvényeinkről és sok egyéb.  

(KÉP) Külön kell szólnom honlapunknak a kullancsokkal foglalkozó, Földvári Gábor kolléga 

által kitűnően szerkesztett és gazdagon illusztrált részéről, amelyből az érdeklődők bármikor 

korszerű ismereteket szerezhetnek a kullancsok biológiájáról, vektor szerepéről és az ellenük 

való védekezés módszereiről. Honlapunk címét nem nehéz megjegyezni: www.parazitak.hu. 

 

Ez év március végén elindult az MPT hivatalos oldala a Facebook-on is. Ettől a lépéstől 

társaságunknak a fiatal generáció biológiai érdeklődésű tagjaival való kapcsolatának a 

megerősödését várjuk. 

 

A kutatói utánpótlás elősegítése érdekében az MPT elnöksége 2005-ben Kotlán Sándorról 

elnevezett díj alapításáról döntött. (KÉP) A társaság a Kotlán-díj elnyerésére időnként 

pályázatot hirdet. Pályázni parazitológiai témájú szakdolgozatokkal, nem publikált kutatási 

eredményekkel lehet. A beérkezett és nyilvános előadóülésen is bemutatott pályázatokat 

háromtagú, felkért szakmai zsűri bírálata alapján az elnökség díjazza. Az első, a második és a 

harmadik helyezett oklevelet kap, és 75, 50, illetve 25 ezer Ft díjban részesül. A 2010. évi 

pályázat nyertesei (1) Kenéz Ákos állatorvos, (2) Gál Enikő biológus, (3) Apari Péter biológus, 

a 2013-ban meghirdetett újabb pályázat díjazottjai pedig (1) Juhász Alexandra állatorvos, (2) 

http://www.parazitak.hu/
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Mészáros Boglárka biológus és (3) Sándor Diána biológus voltak. Úgy tűnik, hogy a Kotlán-díj 

teljesíti a hozzá fűzött várakozásainkat. 

 

Társaságunk életében tízévenként megrendezett emléküléseken értékeltük az MPT-nek az 

elmúlt évtizedben kifejtett tevékenységét, és vázoltuk a jövő feladatait. Az ezeken elhangzott 

elnöki és főtitkári beszámolók megjelentek a Parasitologia Hungaricában. 

 

Az MPT decenniumáról való megemlékezésnek 1974-ben jött el az ideje. (KÉP) Erre az 

alkalomra felkértük Borsos Miklós szobrászművészt egy bronzból készült, a paraziták elleni 

küzdelmet szimbolizáló allegorikus kompozíciót ábrázoló emlékérem megalkotására, amelynek 

adományozásával társaságunk kifejezésre juttathatja különleges tiszteletét és megbecsülését a 

célkitűzései, illetve a parazitológia szolgálatában kimagasló érdemeket szerzett kollégáinknak. 

(KÉP) Az emlékérem első kitüntetettje Lőrincz Ferenc professzor, az MPT tiszteletbeli elnöke 

volt. Napjainkig az elnökség 19 magyarországi és 7 külföldi kollégának adományozta az MPT 

emlékérmét, és a mostani emlékülésünkön újabb 3 pályatársunknak kerül a birtokába az MPT 

kitüntető emlékérme. 

 

Társaságunk alapításának 20 éves évfordulója alkalmából 1984-ben Budapesten, a 30 éves 

évfordulón 1994-ben Szegeden, a 40 éves évforduló emlékére pedig 2005-ben Budapesten 

szerveztünk jubileumi tudományos ülést. 

 

Fontos volt a szerepük társaságunk életében azoknak a tudományos emléküléseknek is, 

amelyeken a hagyományápolás jegyében szakterületünk kiválóságainak, elsősorban Kotlán 

akadémikusnak a munkásságára tekintettünk vissza. A 80. születésnapját megért tanító 

mesterünket 1967-ben, a Bábolnai Állami Gazdaságban megrendezett ünnepi szakülés 

keretében köszöntöttük. Az ünnepi szónoklatoknak a jubiláns töretlen alkotóereje tartós 

fennmaradására vonatkozó kívánsága sajnos csak jámbor óhaj maradt. Kotlán professzort még 

ugyanannak az évnek decemberében egy váratlanul rátört szívhalál elragadta az élők sorából. 

A születésének 90. évfordulója alkalmából 1977-ben, ezen a helyen megrendezett tudományos 

ülésen, az emlékbeszédeken kívül 10 külföldi és 30 hazai szerző előadása hangzott el. (KÉP) 

Ekkor avattuk fel Kotlán Sándor síremlékét a Farkasréti temetőben, amelyet mára már csaknem 

teljesen benőtt a borostyán. Erre az alkalomra készítette el Bucsy László főállatorvos kolléga is 

kőbe vésett domborművét nagyra becsült tanáráról.  
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A Kotlán évfordulókról való megemlékezések sorában különleges helye van a Kotlán Sándor 

születésének 100. évfordulója tiszteletére 1987 tavaszán, ezen a helyen megrendezett 

tudományos ülésnek, amelynek a programjában 5 külföldi vendégelőadó és hazai szerzők 

összesen 33 előadása hangzott el. (KÉP) A Kotlán-centenárium jegyében megrendezett 

emlékülés kiemelkedő eseménye volt a társaságunktól kapott megbízás alapján Török Richárd 

szobrászművész által megalkotott Kotlán Sándor fejszobrának, az Állatorvos-tudományi 

Egyetem parkjában való felavatása. (KÉP) A szobrot lánccal összekapcsolt karcsú 

bronzoszlopok által kialakított tér veszi körül. (KÉP) Erre az alkalomra Cséri Lajos 

szobrászművész is megörökítette Kotlán Sándor portréját. Ennek a bronz emlékplakettnek egy-

egy példányát az MPT ajándékaként megkapták az emlékülés külföldi vendégei és a 

szervezésben közreműködött személyek. Szerényebb keretek között történt 1997-ben a 

megemlékezés Kotlán professzor születésének 110 éves évfordulójáról, de ekkor is 22 

szakelőadás szerepelt a rendezvény programjában. 

 

Kotlán Sándor születésének 120. évfordulója alkalmából ugyancsak e helyen, az MPT a SZIE 

Állatorvos-tudományi Karával közösen szerveztünk 2007 őszén tudományos emlékülést.  

(KÉP) Ekkor nyerte el az MPT emlékérmét két érdemdús tagtársunk, Farkas Róbert és Szénási 

Zsuzsanna. (KÉP) Erre az alkalomra készült el nagyra becsült mesteremről írott és többek 

között az MPT támogatásával megjelent monográfiám „Kotlán Sándor élete és munkássága” 

címmel. (KÉP)  A 120 éves évforduló alkalmából Társaságunk 15 fő részvételével, 2007 

októberében emléktúrát szervezett Kotlán Sándor szülőhelyére, a Nyugat-Szlovákiában fekvő 

Szomolányba. Az ottani helytörténeti múzeum szegényes Kotlán anyagát az MPT ajándékaként 

jelentős Kotlán emléktárgyakkal sikerült gazdagítanunk.  

 

Lőrincz Ferenc tiszteleti elnökünket 80. születésnapján, 1978-ban a tiszteletére rendezett 

tudományos ülésen köszöntöttük, majd 2006-ban, (KÉP) az Országos Epidemiológiai 

Központtal közösen, az OEK Fodor termében megrendezett emlékülésen idéztük fel a 20 éve 

elhunyt Lőrincz professzor sokrétű munkásságának értékeket gazdagon termő monumentumait.  

 

Tisztelt Hallgatóim! Egy tudományos közösség presztízsét meghatározó fontos tényező a 

nemzetközi tudományos életben való szerepvállalása. (KÉP) Ennek tudatában 1981-ben 

társaságunk vállalkozott az Állatorvos Parazitológusok Világszövetsége 9. Nemzetközi 

Konferenciájának a megrendezésére (WAAVP IX). Ekkor először fordult elő, hogy egy 

WAAVP konferenciát a szocialista tábor egyik országának a parazitológiai szervezete látta 
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vendégül. (KÉP) Átéreztük a házigazda szereppel járó felelősségünk súlyát. Az 

Állatorvostudományi Egyetem falai között lebonyolított rendezvényünk 32 országból érkezett 

több mint 300 résztvevőt vonzott Budapestre. Az előadások összefoglalói egy 280 oldalas 

kötetben álltak a résztvevők rendelkezésére. (KÉP) Minden résztvevő ajándékba kapott egy 

Rubik kockát a budapesti konferenciára emlékeztető felirattal. Éppen ráfért! Társaságunk első 

nagyobb nemzetközi rendezvénye sokáig emlegetett szakmai, erkölcsi és jelentős anyagi 

sikerrel zárult. A WAAVP konferenciának a megrendezése olyan feladatnak bizonyult, amely 

lelkes együttessé kovácsolta össze a közreműködők népes csapatát. 

Ennek a konferenciának emlékezetes eseménye volt, hogy társaságunk egy, a debreceni 

Szoboszlay Gábor népi iparművész által művészien megalkotott kolompot ajándékozott a 

Világszövetségnek (KÉP) azzal a feladattal, hogy a Világszövetség minden ezután következő 

konferenciáján a kolomp hangja jelezze a konferencia kezdetét és annak lezárását. A kolomp 

szíjazatára erősített bronz lemezek arra szolgáltak, hogy azokra a következő konferenciák 

idejét és helyszíneinek a nevét rá lehessen vésni. A kolompot a Világszövetség örömmel 

fogadta.  

Tizenhárom évvel később azonban érdekes és váratlan fejlemény történt. A Világszövetség 

történetéről megjelent egy cikk a Veterinary Parasitology egyik  2004. évi számában,  

amelyben a következő volt olvasható: „A kolompot, amely a helyi szervező bizottság és a 

magyar állatorvos parazitológusok ajándéka volt Budapesten,  dr.  Redl Péter készítette;  első 

alkalommal a WAAVP 9. konferenciája megnyitó ülésén szólalt meg. A következő 

konferenciák helyének és idejének bevésésére szolgáló bronz lemezek sorozata a Német 

Parazitológusok Társaságának a Perth-ben tartott 10. WAAVP konferencián megszületett 

ajándéka.” (Sic!) (KÉP) Nos, a fotókon jól látható, hogy a kolomp szíjazatára a lemezek már a 

budapesti átadáskor fel voltak erősítve, Redl Péter kolléga pedig akkoriban nem 

kolompkészítéssel foglalkozott, hanem az MPT főtitkára és a szervező bizottság oszlopos tagja 

volt. Csak hosszas levelezéssel sikerült elérni, hogy az inkriminált cikk szerzői a Veterinary 

Parasitology egyik 2006. évi számában közzétett Corrigendum-ban elismerték tévedésüket, és 

közölték a pontos adatokat. 

 

(KÉP) Néhány évvel később, 1988-ban, vállalkoztunk egy még nagyobb feladatra: vendégül 

láttuk a Parazitológusok Európai Szövetségének legmagasabb szintű konferenciáját, az Ötödik 

Európai Parazitológiai Multikollokviumot (EMOP V). (KÉP)  A 460 résztvevőt vonzó és 

programjában 382 előadásnak helyet adó rendezvényünk sokáig a legnépesebb látogatottságú 
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nemzetközi tudományos konferencia volt egyetemünk falai között. A résztvevők számára egy 

egész napos hajókirándulást szerveztünk Szentendrére, Visegrádra és a Dunakanyarba. 

Maradandó és különleges élményt szerzett a résztvevőknek a Magyar Állami Népi Együttes 

gálaestje a Vigadóban, nem kevésbé a hangulatos társasvacsora a Gellért Szállóban. 

 

Abban, hogy az MPT által szervezett két nagy nemzetközi konferencia, a WAAVP IX és az 

EMOP V, ilyen nagy érdeklődést keltett és sikert aratott, szerepe volt két említést érdemlő 

körülménynek is. Nyugatról érkezett kollégáink számára rendezvényeink alkalmat teremtettek 

a személyes tapasztalatszerzésre egy olyan, a vasfüggöny mögötti, „egzotikus” országban, 

amelyről jó és rossz hírek egyaránt keringtek a nyugati világ médiumaiban. Keletről érkezett 

vendégeink számára pedig Budapest vonzerején túl a nyolcvanas évek Magyarországának 

konszolidált és szabadabb légköre is vonzóvá tette a részvételt a Budapesten rendezett 

konferenciákon. Hazánk geopolitikai helyzetét figyelembe véve társaságunk elnöksége 

tudatosan törekedett a kapcsolatok erősítésére a politikailag megosztott világ két része között, 

legalább is a parazitológia területén. Az MPT-nek az ún. „nehéz időkben” tett ez irányú 

szolgálatával kiérdemelt elismerésüket a nemzetközi parazitológiai szervezetek vezető 

testületei is kifejezésre juttatták. 

 

Szólnom kell néhány szót társaságunknak a hazai kártevőirtással kapcsolatos tevékenységéről 

is. Ez a szakterület a vektorkérdés, a légy- és szúnyogirtás, a poloskairtás vonalán kapcsolódik 

a parazitológiához. A kártevőirtás hazai szakemberei elismerten magas színvonalon végzik 

munkájukat, s a szakterület nemzetközi életében is aktív a szerepvállalásuk. (KÉP) Az MPT-

vel közösen, 1991-ben Siófokon megszervezték a Vektor Ökológiai Társaság 6. Európai 

Regionális Találkozóját, (KÉP) 1999-ben Siófokon a 2. Nemzetközi Kártevőmentesítési 

Konferenciát és Kiállítást, (KÉP) 2005-ben pedig Budapesten az 5. Európai Gerinces 

Kártevőirtási Konferenciát. (Megjegyezném, hogy az emberszabású gerincesek közötti 

kártevők irtása kívül esik e nemzetközi szervezetek feladatkörén…) E rendezvények osztatlan 

sikere elsősorban a Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége, s különösen elnökük, Bajomi 

Dániel igazgató úr szervezőmunkájának az érdeme.  

 

(KÉP) Végül szólnom kell arról is, hogy a  European Society of Dirofilariosis and 

Angiostrongylosis (ESDA) az MPT közreműködésével múlt év júliusában az egyetemünk falai 

között rendezte meg Negyedik Európai Dirofilaria és Angiostrongylus Napok címen 

meghirdetett tudományos konferenciáját, (KÉP) amelynek a munkájában 26 országból érkezett 
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150 fő vett részt. E rendezvény sikeres lebonyolításáért elsősorban a szervező bizottság lelkes 

elnökét, Fok Évát és helyettesét, Kucsera Istvánt illeti elismerés. 

 

Tisztelt Hallgatóim! Ez a rövid visszapillantás az MPT elmúlt ötven évének történetére csak 

arra lehetett elegendő, hogy felidézzük annak a sokrétű tevékenységnek egyes mozzanatait, 

amelyekkel az elmúlt fél évszázadban az MPT az adott korszak viszonyai között a hazai 

parazitológia és a magyar tudomány előbbre jutásának az ügyét igyekezett szolgálni. Erről az 

eseménydús időszakról a most megjelent jubileumi emlékkönyvünkből az érdeklődők bővebb 

ismereteket szerezhetnek. Az esetleges tanulságok levonása azonban legyen az egyén feladata.  

 

Nekem személy szerint jól esett visszaidézni a régi sikeres vagy akár a kudarcos, de jó 

szándékú próbálkozásaink emlékét. Az elvégzett munka és az elért sikerek még élő társszerzői 

itt ülnek most közöttünk a hallgatóság soraiban. Jó volt veletek együtt, közös igyekezettel 

szolgálni a magyar parazitológia előrehaladását! A nagy természettudós Herman Ottó 

szavaival fejezem be mondandómat:  

„Legyünk büszkék arra, amik voltunk, s igyekezzünk különbek lenni annál, amik 

vagyunk”. 

 


