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Dr. Schneider Imre egyetemi tanár köszöntése 90. születésnapja alkalmából
Laudation of Prof. Dr. Imre Schneider on his 90th Birthday

a Magyar Tudományos Akadémia doktori fokozatát. Szá-
mos díja és kitüntetése közül a legfontosabbak: az MDT 
Kaposi Mór emlékérme (1990), Batthyány-Strattmann 
László emlékplakett (2000), Dr. Vass József emlékplakett 
(2004), a Magyar Tudományos Akadémia Ötvös József 
Koszorúja (2016). A Német Dermatológiai Társaság tb. 
tagja (1988), valamint a Francia Dermatológiai Társaság 
levelező tagja (1992). Több mint 260 közlemény, 5 könyv-
fejezet és 1 könyv (Schneider Imre és Sebők Béla: Atopiás 
dermatitis. Klinikum, pathogenezis és therapia. Medicina 
Könyvkiadó Rt. 2005) szerzője.
Klinika igazgatói kinevezésem idején Schneider profes�-
s�or már emeritus professzorként szolgálta az Egyetemet 
– meglepetésként ért azonban töretlen munkakedve, tenni 
akarása. Professzor úr a nyolcvanon túl is heti több napot 
töltött és tölt a mai napig is a klinikán, folyamatosan kö-
veti a bőrgyógyászati klinikum és kutatás szakirodalmát. 
Legendás szakmatörténeti ismereteire támaszkodva rend-
szeresen tudománytörténeti előadásokat tart a klinika re-
feráló ülésein, ahol a fiatalabb dermatológus generáció is 
megismerhette szakmai tájékozottsága mellett klasszikus 
műveltségét és nyelvismeretét (az angol mellett németül és 
franciául is kiválóan ír és beszél). Két évvel ezelőtt azzal 
a kéréssel fordult hozzám, hogy a bőrgyógyászat múltja 
mellett szívesen beszélne a szakmánkat érintő legfonto-
sabb változásokról, és annak jövőjéről is. Tavaly év végen 
pedig, beszélgetéseink egyikén újabb meglepetéssel állt 
elő – egy csaknem ezer oldalas könyv kéziratát adta át, 
melynek munkacíme: „A bőr, mint két világot összefogó 
és elválasztó szerv”. 
Bár nekem nem adatott meg, hogy Schneider Imre profesz-
szor úrral valódi munkatársi viszonyban együtt hosszabb 
időt eltöltsek, és a fiatalabb bőrgyógyász generációhoz ha-
sonlóan nem tanulhattam tőle közvetlenül, életével azon-
ban mindannyiunk számára példát állít munkaszeretetből, 
következetességből és kitartásból. Márai Sándor szavai 
tökéletesen illenek rá: „Napról napra, lépcsőről lépcsőre 
megyek majd tovább ezen a különös úton... felfelé, vagy 
lefelé vezet ez a lépcső? Ezt nem tudom. De nem állok 
meg.” 

Kedves Profess�or Úr! Ajándék gyanánt fogadd tőlünk 
ezeket a közleményeket, amelyek felölelik azt a sokrétű 
munkát, amivel a klinika mostani munkatársai igyekeznek 
megfelelni a bőrgyógyászat klinikai, kutatási és oktatási 
kihívásainak. Kívánok a PTE Bőr-, Nemikórtani és On-
kodermatológiai Klinika korábbi és jelenlegi munkatársai 
nevében terveid megvalósításához erőt és jó egészséget! 

Gyulai Rolland
igazgató
Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ,
Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika
 

Tisztelt Professzor Úr!

 Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszön-
töm a Pécsi Tudományegyetem Bőr-, Nemikórtani és 
Onkodermatológiai Klinikája, valamint korábbi munkatársai
és tanítványai nevében Schneider Imre emeritus professzort.
Schneider Imre 1930. június 23-án, Temesváron született, 
általános, középiskolai és orvosegyetemi tanulmányait 
már Szegeden végezte. Az egyetem után 5 évig az Anató-
miai Intézetben, majd 1961-től a Rávnay Tamás professzor 
vezette Bőrgyógyászati klinikán dolgozott. Kezdetben az 
LE-sejtek vizsgálatával, majd 1965-től, Simon Miklós 
professzor kinevezését követően az ismétlődő orbánc hát-
terében meghúzódó nyirokkeringés elégtelenség patogen-
ezisének feltárásával foglalkozott. 1974-ben e témakörben 
védte meg kandidátusi értekezését is. Ebben az időben 
több alkalommal vett részt Németországi (Halle, Köln) 
tanulmányutakon. 1976. őszén kapott kinevezést a Szom-
bathelyi Markusovszky Kórház Bőrgyógyászati osztálya 
vezetésére, ahol három éven át a Kórház Tudományos Bi-
zottságának elnöki tisztét is betöltötte. 1982-ben nevezték 
ki a POTE Bőrgyógyászati klinika élére, amit nagy energi-
ával kezdett el – a klinikai rutin tevékenységek fejlesztése 
mellett megszervezte az angol nyelvű bőrgyógyászati ok-
tatást és beindult a kutató munka is. 1987-ben megszerezte 
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