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Tisztelt Professzor Asszony! Tisztelt Professzor úr!
Örömmel teszek eleget Tulassay Zsolt akadémikus és Masszi Tamás professzor kérésének, és
továbbítom levelüket (l. alább), amely az MTA Orvosi Tudományok Osztálya által befogadott
közgyűlési tudományos program előzeteseként Kelemen Endre professzor kivételes munkásságát és
személyiségét méltatja.
Budapest, 2019. április 3.

Kosztolányi György, az MTA rendes tagja, osztályelnök
______________________________________________________________________________________
A Magyar Tudományos Akadémia és az egész magyar tudós társadalom számára nagy
megtiszteltetés, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya az MTA
191. Közgyűlésén tudományos konferenciát szentel Kelemen Endre professzor munkásságának és
emlékének. E tudományos ülés felidézi a világhírű orvostudós alakját, személyiségét, nagyívű
gondolkodásmódját, és megkísérli bemutatni azokat a korszakos jelentőségű tudományos
eredményeket, amelyeket Kelemen professzor számos politikai és személyes indíttatású akadály
ellenére megvalósított.
Kelemen professzor fedezte fel 1958-ban a vérlemezkék szabályozásában szerepet játszó
thrombopoetint. Az 1970-es évek elején magzati máj és szikhólyag eredetű hemopoetikus őssejtekkel
elsőként gyógyított aplasticus anaemiát és elsőként végzett hazánkban csontvelőátültetést. Kelemen
Endre professzor dolgozta ki az azóta világszerte alkalmazott non-myeloablatív kondícionálást a
csontvelőátültetés előkészítéseként. Ez az eljárás egyedülálló, mert lehetővé teszi, hogy
csontvelőátültetéssel olyan betegek is meggyógyulhatnak, akik az addig alkalmazott supraletalis
hatású előkészítéssel már nem voltak kezelhetők.
Bár munkásságát a hazai hivatalos orvosi fórumok háttérbe szorították, a nemzetközi szakma
lelkesen ünnepelte azt. Az Oxford Press korszakos jelentőségű összefoglaló monográfiáját jelentette
meg, a hematológiai betegségek kórélettanáról és kezeléséről, a Springer Verlag pedig úttörő
jelentőségű, egyedülálló monográfiáját tette közkinccsé az emberi hemopoesis fejlődéséről.
Az MTA Orvosi Tudományok Osztálya fontos feladatának tartja, hogy Kelemen Endre
professzor munkásságát megidézze, és a magyar orvosi kultúrában, és az egyetemes
tudománytörténetben elfoglalt kitüntető helyét felmutassa.
A tudományos ülésre Professzor Asszonyt / Professzor Urat tisztelettel meghívjuk.
Budapest, 2019. április 2.
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