
November 24-én ünnepelte megalapításának 50. évfordulóját
a Magyar Biofizikai Társaság. Az ünnepségen, amelyet a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Felolvasó termében tartottak
megjelentek az MBFT korábbi és jelenlegi tisztségviselõi; a
társaság elnöke mellett az ország négy nagy Biofizikai Intéze-
tének képviselõi tartottak elõadást. 

A
„Magyar Biofizikai Társaság Pécsen kezdõdött” – je-

lentette ki Závodszky Péter professzor, az MBFT jelen-

legi elnöke. Ernst Jenõ professzor kezdeményezésére

ugyanis 1947-ben Pécsen alakult meg az ország elsõ tisztán biofi-

zikai tanszéke, ezt követte a Magyar Biofizikai Társaság megala-

pítása 1961-ben. 

Závodszky Péter beszámolója szerint a orvosi fizika mint tárgy-

kör már régóta jelen volt a magyar a felsõoktatásban: 1870-ben ma-

ga Eötvös Lóránd hozta létre az „Orvosi Physica” tanszéken a Páz-

mány Péter egyetem Orvosi Karán. Az I. világháborút követõen,

ugyanabban az évben – 1923-ban – alapították meg az orvoskari fizi-

kai intézeteket a Debreceni egyetemen illetve Pécsett az Erzsébet Tu-

dományegyetemen.  Abudapesti és a debreceni Orvosi Fizikai Inté-

zetek ugyanezen a néven mûködtek tovább a hatvanas évek végéig,

míg Pécsen Ernst Jenõ kezdeményezésére 1947-ben hozták létre az

ország elsõ biofizikai intézetét. AMagyar Tudományos Akadémia

rendes tagjaként Ernst professzor nagy befolyással bírt, így az õ kez-

deményezésére kezdték el a biofizika tárgyat tanítani az ország többi

orvosi egyetemén is. Ernst Jenõ az MTABiológiai Csoportjának el-

nökeként 1961-ben alapította meg a Magyar Biofizikai Társaságot,

amely a megalakulás idõpontját tekintve – az angol mögött – a vilá-

gon a második biofizikai társaság volt. Az MBFTígy már alapító tag-

ként vehetett részt az IUPAB (International Union of Pure and

Applied Biophysics) életre hívásában.

Az elnök beszámolt arról, hogy az MBFT megalakulását köve-

tõ években sorra alakultak a Biofizikai Intézetek az ország orvosi

egyetemein: 1967-tõl Budapesten, 1969-tõl pedig Debrecenben.

Szegeden 1971-ben hozták létre a Biofizikai Intézetet a Szegedi Bi-

ológiai Központban, rá néhány évre 1976-ban a mai Szegedi Tudo-

mányegyetemen hozták létre a Biofizikai Tanszéket, amely más ku-

tatási profillal rendelkezett, de biofizikát oktatott nem csak orvos-

tanhallgatók számára. Nem Szeged az egyetlen város, amely két

Biofizikai Intézetet is „elbír”: 1998-ban alapították meg az ELTE-n

a Biológiai Fizika tanszéket, amely a szegedi tanszékhez hasonlóan

elsõsorban fizikusok számára nyújt biofizikai képzést.  

Závodszky Péter elõadásából azt is megtudhattuk, hogy tekin-

tettel a kezdetekre a pécsi orvoskar Biofizikai Intézetének munka-

társai megalakulása óta aktívan részt vettek az MFBT munkájában.

Ernst Jenõ professzor 1961-69 között elnöke, majd haláláig (1981)

tiszteletbeli elnöke volt a Társaságnak. Ernst Jenõt Tigyi József pro-

fesszor követte az elnöki székben 1969-tõl 1990-ig, jelenleg tiszte-

letbeli elnök. Az elnökség munkájában Niedetzky Antal, Lakatos Ti-

bor, Belágyi József, Kutas László, Kellermayer Miklós és Nyitrai

Miklósvettek részt az alapítás óta eltelt évtizedekben. Somogyi Béla

több éven át Társaság alelnöke volt egészen haláláig, Lustyik

György1998 és 2007 között a gazdasági bizottság elnöke volt,

Nyitrai Miklós 2011-tõl a Társaság fõtitkárhelyettese.
A PTE ÁOK Biofizikai Intézetének részérõl Nyitrai Miklós pro-
fesszor tartott elõadást az Intézet elmúlt húsz évérõl – egyben a 
Somogyi Béla professzor neve által fémjelzett idõszakról – röviden
bemutatva pár jellemzõ eredményt.

Dr. Lukács András

50 éve alakult a Magyar Biofizikai Társaság

A képen a megemlékezés elõadói: Nyitrai Miklós professzor (PTE ÁOK, Bio-

fizikai Inétzet), Ormos Pál professzor (SZBK, Biofizikai Intézet), Závodszky

Péter professzor, az MFBTelnöke, Fidy Judit professzor (SE Biofizikai és Su-

gárbiológiai Intézet, Panyi György professzor (DE Biofizikai Intézet)

Nyitrai professzor megtartja elõadását

Lakatos Tibor MBFTalapító tag emlékplakettet vesz át
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