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Roska Botond neurobiológus kutatóorvos vehette át 
idén a Magyar Szent István-rend kitüntetést Áder János 

köztársasági elnöktől kedden a Sándor-palotában

Az államfő köszöntő beszédében azt
mondta, államalapító királyunk ünnepén
évrőlévreegyüttörülünkazoknakama-
gyaroknak,akikkimagaslótehetségükkel,
sikereikkel, eredményeikkel – tudatosan
vagy észrevétlenül – sokak boldogságát,
boldogulásátszolgálják.
„Kiválóságukabbanáll,hogysosemelé-

gednekmegameglévőtudással.Őkisme-
rősséakarjáktenniazismeretlent,magasra
teszikamércét,minden idegszálukkal fej-
lődni,gyógyítani,oktatnivagyalkotniakar-
nak”–tettehozzáaköztársaságielnök.
A professzort méltatva Áder János úgy

fogalmazott,aSzentIstván-rendideikitün-
tetettjenemaműtőben,hanemalaboratóri-
umbanfoglalkozikéletünkegyiklegértéke-
sebb,mégis törékenykincsével: a látással.
RoskaBotondolyanorvos,akinemmaga
gyógyít,de lehetővé teszi,hogymásokaz
őkutatásieredményeitfelhasználvagyógyí-
tanitudjanak–közölteazállamfő.
Aköztársaságielnökaztmondta,Roska

Botond éppúgy a remény apostola,mint
Batthyány-StrattmannLászló szemészor-
vos volt egykor.

Szóltarról,RoskaBotonda tudomány
egyik legszűkebbösvényénjár:azelmé-
lettőlagyakorlatkapujáigvisziamegol-
dást,amelyrőltudja,működnimármások
által,másokkezébenfog.
ÁderJánosutaltarra,hogyaprofesszor

génterápiásmódszeremára a klinikai ki-
próbálás fázisába jutott.A látás-visszaál-
lítógénterápiakorszakalkotó,világraszóló
módszer lesz – hangsúlyozta az államfő,
hozzátéve,RoskaBotondfelfedezéseha-
marosanközöstudássá,aközöstudáspe-
digegyetemeskinccséválik.
Kiemelte, hogy aSzent István-renddel

köszönetet mondunk mindazoknak, akik
jóhírnevünketöregbítikitthonésanagy-
világban, megbecsüljük honfitársainkat,
akikasajátteljesítményükkelmásokatis
jobbmunkáraösztönöznek.
„Látóvá tenni az embert: az ön hiva-

tásának ez a sarokköve” – fogalmazott
ÁderJános.Aztmondta,amitakívülállók
majd csodának tekintenek, az valójában 
atényekésmérések,abizonyítékokésbi-
zonyosságokvilágában,kitartómunkával
elért teljesítmény.
Roska Botond neurobiológus kutatóor-

vos,aBázeliMolekulárisésKlinikaiSze-
mészeti Intézet igazgatója, aBázeliEgye-
temOrvostudományiKaránakprofesszora,
aFriedrichMiescherOrvosiKutatóintézet
neurobiológiaikutatócsoportjánakvezetője.
A köztársasági elnök aminiszterelnök

előterjesztésére adományozzaMagyaror-
száglegmagasabbrangúkitüntetését.
Az ünnepségen ismertetett kitüntetési

határozatszerintRoskaBotondkollégáival

az emberi látásmegismeréséért és beteg-
ségének gyógyításáért dolgozik. Kitartó
kutatásai eredményeként hamarosan gyó-
gyíthatóvá válhatnak a vakság azon típu-
sai, amelyeket a szem fényérzékelési ké-
pességénekelvesztéseokoz.RoskaBotond
munkatársaivalolyanterápiátdolgozottki,
amelyaproblémáslátósejteketismétfény-
érzékennyétudjatenni.
AkitüntetésiceremóniánjelenvoltOrbán

Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes,DarákPéter,aKúria
elnöke,ErdőPéterbíboros,valamintakor-
mánytöbbtagja.
Roska Botond neurobiológus kutató-

orvos, a Bázeli Molekuláris és Klinikai
Szemészeti Intézet igazgatója, a Bázeli
Egyetem Orvostudományi Karának pro-
fesszora, a Friedrich Miescher Orvosi
Kutatóintézet neurobiológiai kutatócso-
portjánakvezetője részéreMagyarország
köztársaságielnökeaMagyarSzentIstván-
rend kitüntetést adományozta. Az MTVA
Sajtóadatbankjánakportréja:
Roska Botond 1969. december 17-én

született Budapesten, tudós családban.
Édesapja a neurális hálózatok kutatását
Magyarországon megalapozó Roska Ta-
más (1940–2014) Széchenyi- és Bolyai-
díjasvillamosmérnök,akadémikus.
Roska Botond először a művészeti

pálya iránt érdeklődött, 1985-89 kö-
zött a Zeneakadémián csellózni tanult,
majd természettudományos területekre
váltott, 1989-benaSemmelweisEgyete-
men általános orvosi karán kezdte meg
tanulmányait, 1991-ben pedig az Eötvös
LorándTudományegyetem(ELTE)mate-
matikusszakáraisbeiratkozott.1995-ben
summacum laudeminősítéssel általános
orvosi diplomát szerzett. 1995 és 2002
között aBerkeley-iKaliforniaiEgyetemen
FrankWerblinvezetésévelneurobiológiából

folytattaPhD-tanulmányait,2002-benPhD
doktorifokozatotszerzett.Eztkövetőenbe-
kapcsolódottaHarvardonfolyógenetikaiés
virológiaikutatásokba,majd2005-bencso-
portvezetőkéntabázeliFriedrichMiescher
OrvosiKutatóintézetbe(FriedrichMiescher
InstituteforBiomedicalResearch-FMI)ke-
rült,ahol2010májusaótaseniorcsoportve-
zetőként irányítjaa látás interdiszciplináris
vizsgálatával foglalkozó kutatócsoportját.
2014-től a Bázeli Egyetem orvostudomá-
nyi karának professzora. 2018-tól a bázeli
MolekulárisésKlinikaiSzemészetiIntézet
(Institute ofOphthalmologyBasel – IOB)
egyikalapítóigazgatója.
Kutatócsoportjávalfeltérképezték,hogy

a látórendszer különféle sejtjei hogyan
nyerik ki a környezetből a vizuális in-
formációt. A molekuláris mechanizmus
alapjánkidolgozottgénterápiájukvissza-
állíthatjaazoklátását,akikgenetikairend-
ellenességmiattletteklátáskárosultak.
Olyan látásérzékelőt fejlesztettek ki,

amelyasérültszemideghártya,aretinameg-
felelő sejtjeinekműködésébe való beavat-
kozással képes eljuttatni a vizuális infor-
mációtabetegekközpontiidegrendszerébe. 
A13évig tartó fejlesztésutánLondonban
és Franciaországban kezdték el a klinikai
vizsgálatokat:látássérültemberekmegkap-
jákazáltalukkifejlesztettgénterápiásoltást,
amelynekiparitermeléseaklinikaikísérle-
teksikereutánindulhatel."Olyanvakság,
amin egyáltalán nem lehet segíteni, nem
létezik. Még azokon a betegeken is lehet
valamennyit segíteni, akiknek a komplett
látóidegehiányzik.Mindenattólfügg,hogy
mennyipénztáldoznakrá"–nyilatkozta.
Csaknemhúszszabadalom,hetventudo-

mányoscikkszerzője,tudományosésokta-
tásitanácsadótestületektagja.
Tudományos munkásságáért számos

nemzetközielismerésbenrészesült.Többek
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között 1997-ben Fulbright-ösztöndíjat,
2006-ban Marie Curie kiválósági díjat
kapott.2018-banővehetteátaColumbia
Egyetem nagy presztízsű Alden Spencer
orvosi díját a látás folyamatának meg-
értéséért, majd a Bressler-díjat az általa
kidolgozott látás-visszaállító terápiáért.
2019-benelsőmagyartudóskéntnyerteel

aNobel-díj"előszobájaként"isemlegetett
LouisJean-tet-díjat,amelyetavizuálisin-
formációalapvetőfeldolgozásifolyamata-
inak felfedezéséért és a látás-visszaállító
génterápiakidolgozásáértítélteknekioda.
FeleségévelésháromgyermekévelBá-

zelkörnyékénél,szabadidejétamatema-
tikánakésazenélésnekszenteli.

  

Szent Anna kápolna
Idén Gyergyószentmiklósról egy kisebb
csoportérkezett,akísérőkkelegyüttkilen-
cen.KulcsárLászló azÖrményKatolikus
Egyesület Elnökét, bokros teendői otthon
tartották. Ugyanis a Csobot hegyen álló
kettőskápolnaközülazegyiket,azörmény
kápolnátfelújították.Lászlónemcsakapá-
lyázatokmegírásában vesz részt, de a fel-
újításimunkákbaniserősendolgozik.Ez
évben tetőfedőnként avanzsált a szép, ba-
rokkAnnakápolnamegújulásánál.Aközös-
ségépítő munkának jelentős személyisége,
"motorja".Akápolnátaz1640-esévekben
aCsobothegyiszorosonérkező,Gyergyó-
szentmiklósra betelepültörményeképítet-
ték az 1746-os pestisjárvány után. Ekkor
már örménykatolikus hitre tértek aGyer-
gyóbanletelepültcsaládok.

Amegújult Örmény SzentAnnaKá-
polna újraszentelése 2019. július 25-én 
ünnepélyes keretek között történt,
Anna nap előtt. Aki egyszer járt fent
a Csobot hegyi kápolnánál napfelkel-
tekor, soha nem felejti el a csodála-
tos látványt. A hegytetőn kiemelkedő
fehér kápolna, kápolnák és a pazar 
fényben úszó gyergyói medence léleg-
zetelállító szépsége elbűvölt bennün-
ket. Fröhlich Idával földbe gyökere-
zett lábbal, mozdulatlanul figyeltünk 
az örökre belénk rögzült tüneményt 
a VII. Gyergyószentmiklósi Örmény
MűvészetiFesztiválalkalmával.Köszön-
jükKulcsárLászlónakéscsapatánakezt
afeledhetetlenélményt!

Nuridsány Mimi

Örmény közösségi élményút
Miért szervez a Budapest XII. kerületi
ÖrményNemzetiségiÖnkormányzatkép-
viselőtestületekirándulásokat?Azörmény
közösségi tudat ápolása, és az örmény
kulturális emlékek bemutatása elválaszt-
hatatlan egymástól. Közösségünk igyek-
szik olyan úti célokat választani, ahol 
útitársainkatközelebbvisszükamagyar-
országi és a határon túli örmény emlé-
kekhez. 
AlélekbenfiatalútitársainkkalMagyar-

országészakirészénekkevésbéismertne-
vezetességeitlátogattukmeg.Útvonalunk
első állomásán, a szendrői református
templombanBenke Kingalelkésztőlmeg-
ismerhettükaXV.századitemplomtörté-
netét és a református gyülekezet életét.  
Szinpetriben,aGutenbergnevétviselő

magánmúzeumbantalálhatóaviláglegna-
gyobbkönyve.Anagykönyvhagyományos
kézzelfűzöttkódexkötésitechnikávalké-
szült,marhabőrrelbevontfatábláitfémve-
retekfogjákössze,akönyvlapjaiegyetlen,
nem ragasztott papírból készültek.A 346
oldalas könyvméretei: 4,18x3,77méter,
1420kg.Varga Bélamúzeum-alapítótöbb
éves munkájának eredményét 2010-ben 
aGuinnessWorldRecordselismerte.Lát-
hattuk a világon egyedülálló Gutenberg-
kori nyomdamúzeumot, a működőképes
sajtó(nyomda)gépet,abetűasztalt,abetű-
készletet,agótbetűsBibliát.Amerített-pa-
pírtkészítőXV.sz-irekonstruálthatkalapá-
csospapírmalmotaJósva-patakvizehajtja
meg.ABibliaésegyházikönyvkiállításon
aminketidevonzóószlávésgörögnyelven
írt XV. sz.-ban nyomtatott örmény litur-
gikus könyvre külön is felhívta a figyel-
münketVargaBéla,amelyazeredetiKá-
rolyBiblia,XVI.századihéberimakönyv, 
akölnidómterveitdokumentálórézmetszet

mellettagyűjteményegyik legértékesebb
darabja.
Szögligeten a finom ebéd után érkez-

tünkmegaMiskolctól90kilométerreta-
lálhatóKarcsára.ABodrogközegyikleg-
régebbitelepülésemárahonfoglaláselőtt
lakottvolt,legkorábban1186-banemlítik.
Azországkiemelkedőjelentőségűműem-
lékei közé tartozó Árpád-kori műemlék
templomban Szabadka Béláné Marika
által megismerhettük a helyhez fűződő
regéket,mondákatis.
Kívülről és belülről is megcsodáltuk

azközépkoriépítőmesterekkeze-nyomát
magánviselőhatkaréjostemplomot,meg-
ismertük avöröskőből és téglából épült
templom és a XX. században épült ha-
ranglábtörténetétis.
Útitársaim nagyon kíváncsiak voltak 

az induláskor beharangozott meglepe-
tésre, amit Hegedüs Annamária iktatott
be a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ki-
rándulásunk végére. Az I. világháborút
lezárótrianonibékeszerződésaláírásának
napját tíz éve nyilvánította az Ország-
gyűlésaNemzetiÖsszetartozásNapjává.
Azerrőlszólótörvénykimondja:„atöbb
állam fennhatósága alá vetett magyar-
ság minden tagja és közössége része 
az egységes magyar nemzetnek, amelynek 
államhatárok feletti összetartozása való-
ság, segyúttalamagyarokszemélyesés
közösségiönazonosságánakmeghatározó
eleme”.A99évvelezelőttitörténelmitra-
umáraemlékeztünkTiszalúconaTrianoni
falnál, és a hazaszeretet, a magyarsághoz 
való kötődésünket az is jelentette, hogy 
a turulszoborelőttközösenelénekeltük
aSzózatot.

(Béres)
(A fotókat Heim Pál készítette)


