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A Pécsi Orvostudományi Egyetem/ Pécsi Tudo-
mány Egyetem egészségügyi főiskolai képzés, 
majd Egészségügyi Főiskolai Kar hagyományok 
nélkül indult, múltja és ennek tanul-
ságai késztették a kar vezetőit, 
valamint ezen kötet szerzőit 
és szerkesztőjét, hogy át-
tekintést nyújtsanak a 
kar 15 éves történe-
téről a tanárok, az 
oktatók, valamint az 
oktatást segítő kö-
zösségek munkás-
sága alapján. Ezen 
időszakban hazánk 
és egyetemünk tör-
ténelmében lezajlott 
változások szabták 
meg összeállításunk 
irányelveit.

Karunk történetében számos, jelen-

tős eseményt éltünk át. Fejlődése során fordulópon-
tokat jelölhettünk meg, amelyek a magyar egészség-
ügyi szakemberképzés kiemelkedő rendszer elemévé 

emelhették.

A múlt emlékei mindenkor se-
gítették a hétköznapjaink 

eredményes munkáját és 
kiinduló pontjai lettek 
egy-egy újabb fejlő-
dési szakasznak, az 
egymásra épülő, min-
denkor egymásból 
következő fejlesztési 
tevékenységnek.

Kötetünk fejezeteinek 
összeállítása lehetősé-

get kíván nyújtani arra, 
hogy akaratlanul is meg- 

megállhassunk egy-egy pilla-
natra, hogy visszatekinthessünk 

„A múlt megértése és vizsgálata
segít, hogy annak terhe nélkül

lépjünk át a jövőbe.
Lehetővé válik számunkra a

szabad önkifejezés ahelyett, hogy
állandóan önmagunkat akarnánk igazolni.”

Ed Oakley és Doug Krug

Epilógus

Dr. Buda József
emeritus főiskolai tanár

a megtett útra, az elért fejlődés meghatározó 
aktuális tényezőire.

A statisztikai táblázatok és ábrák hiteles útika-
lauzként vezetik a könyv olvasóját, lapozgatóját 
nemcsak a felsőoktatás útvesztőiben, hanem a 
képzésünk eddig megtett 15 évén. Bemutatják az 
imponáló és tabukat döntő fejlődést és felvillant-
ják a főiskolai/ egyetemi élet ünnepi pillanatait is.

A történeti adatok összegyűjtésében a szerzőket 
és a szerkesztőt az a gondolat vezérelte, hogy 
egy ilyen gyűjtemény egyetemtörténeti emlék és 
egyben hasznos olvasmány mindazok számára 
akiket érdekel az egészségtudomány 
múltja, képviselőinek küzdelme és 
kitartó eredményes munkája. 
Összeállításunk tükrözi azt 
az akaraterőt, csüggedés 
nélküli belső hajtóerőt 
mellyel a POTE/PTE 
karaként a tanítvá-
nyokon keresztül az 
ellátottak szolgála-
tában gyümölcsöző-
vé tud válni.

Az Olvasó bizonnyal 
találkozott olyan ada-
tokkal, melyek külö-
nösképpen megragadták 
figyelmét, mert a 15 éves 
múltú kar adott szellemiségével 

találkozhatott. Bizonyosak vagyunk abban, 
hogy a múltunk példája mindenkire, de főleg 
azokra lesz vonzó hatással, akik hisznek abban, 
hogy a múlt példája tanít és egyben kötelez is. 
A múlt kötelez, a történelem tanít, tanulságot 
nyújt és irányt mutat, lelkesít, egyszersmind to-
vábbi munkára is buzdít.

Szembekerülünk azzal a ténnyel is, hogy a múlt 
emléke nem szakítja meg a hétköznapok és ün-
nepi pillanatok eredményes munkáját, nem kiin-
dulópontja valamely újabb fejlődési szakasznak, 
hanem folyamatos, egymásra épülő, egymásból 

következő tevékenységek példázata.

Meggyőződésünk, hogy em-
léket állítottunk a jövő 

nemzedéke számára is 
arról, hogy miként 

küzdöttek, dolgoz-
tak elődeik hiva-
tásuk területén 
és azon túl is. 
A sikeres jövőbe 
vetett biztos hit-
tel tettük mind-
ezt, mert valljuk, 

hogy az utódaink 
méltó és elhívatott 

követőink lesznek, 
bizonyságot adva erről 

majd a 20. évforduló előtt 
tisztelgő kötetükkel.


