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IN MEMORIAM

Életének 92. esztendejében elhunyt Prof. Dr. Jobst 
 Kázmér, az MTA rendes tagja.

1924ben született Pécsett. 1942ben érettségizett a 
Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában. 1942 
és 1946 között a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult, 
ahol vegyészdiplomát, majd 1946–1952 között a Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen orvosi diplomát szerzett. 
1946 és 1952 között a Prof. Cholnoky László vezette 
Kémiai Intézetben volt oktató. Mint mondta: „Ebből 
finanszíroztam egyetemi tanulmányaimat.” 1952 és 
1968 között a Pécsi Orvostudományi Egyetem Patoló
giai Intézetében Romhányi György munkatársa volt.

Tudományos munkásságának gerincét a nukleinsavak 
szubmikroszkopikus struktúrája, a hisztonok és gliko
hisztonok szerkezete, biológiai felépítése képezte. Első 
munkáiban az izolált DNSfibrillumok és a szöveti nuk
leinsavak polarizációs optikai analízisét vizsgálta. 1957
ben a Feulgenreakcióintenzitási görbét és az optikai 
depolimerizációs görbét összehasonlító alapvető munká
jában mutatta ki, hogy a Feulgenreakció a maximumot 
jóval előbb éri el, mint az optikai depolimerizáció. Ki
mutatta, hogy a szöveti nukleinsavak rezisztenciája kons
tans a Feulgenreakció során. Feulgen ezt a reakciót 
1924ben írta le Rosenbeckkel együtt. Ma röviden Feul
genreakció néven ismert, amelynek lényege, hogy a 
DNA enyhe sósavas hidrolízise során a cukrok (dezoxiri
bóz) és a purinbázisok (adenin es guanin) közötti köté
sek oldódnak és szabad aldehidcsoportok jönnek létre 
(apurinsav), amelyet Schiffreagenssel reagáltatnak, a re
akció soran fuchsin válik szabaddá, purpurvörös színre
akciót látunk.

A nukleinsavak hisztokémiai tanulmányozásában első
ként alkalmazta a toluidinkék precipitációs módszert és a 

rivanol (akridin festék, amelyet Romhányi alkalmazott 
először a polarizációs optikában) festési reakciót. Polari
zációs optikai módszerekkel analizálta a DNSbázispárok 
térbeli helyzetét, s kimutatta, hogy azok egymásra merő
legesen helyezkednek el.

1960ban, az első európai hisztokémiai kongresszu
son, Párizsban, a kötőszövet és intercelluláris anyag po
larizációs optikai hisztokémiai elemzéséről Romhányi 
Györggyel közösen számoltak be.

Mesterével együtt felfedezte és elemezte a nyugalmi 
magvak kettős törését, amit előzetes tripszinkezeléssel 
végzett hisztoneltávolítást követően vizsgáltak. Kimutat
ta a NaCldal előkezelt, majd rivanollal (fluoreszkáló fes
ték, a festés után, precipitálóoldattal az eredeti kettős 
törést többszörösére felerősítve, nagyszerű anizotrop 
effektust mutat) festett metszetek Feulgenreakciójáról, 
hogy a rivanolanizotrópia 20%os csökkenése a purin
gyűrű felszakadásával hozható összefüggésbe, amely so
rán purinsav keletkezik. Eredményeit 1963ban Gießen
ben Prof. Walter Sandritter (1920–1980) intézetében, 
Humboldtösztöndíj keretében, citofotometriai vizsgá
latokkal igazolta.

Jobst módszertani sokoldalúságát jelezte, hogy polari
zációs optikai eredményeit citofotometriai mérésekkel is 
igazolta. Elemezte a nukleoproteidek toluidinkék és gal
locianinchromalaum festék kötődését. Alapvető dolgo
zatokban analizálta a Feulgenreakció kinetikáját a meg
hosszabbított (elhúzódó) hidrolízis során.

Tanítványával, Kellermayer Miklóssal együtt tanulmá
nyozta a kromatin kettős törését. Együtt írták le, hogy a 
kromatin kettős törése az úgynevezett elektrolitdisszoci
ációs módszerrel váltható ki. A továbbiakban leírták, 
hogy a szacharózmédiumban izolált magvak Hank, il
letve Tyrodeoldatban topooptikai reakciókkal intenzív 
kettős törést mutatnak. Vizsgálataik alapján a nucleolus
hoz kötődő kromatin cirkulárisan rendezett formában 
van jelen, topooptikai reakciókkal az egyszálú DNSt 
szelektíve mutatták ki a formalinfixált sejtmagvakban. Az 
acridinorange festéssel elért szerkezeti analízis egyik 
csúcsteljesítménye a citoszkeleton 1975ben történő leírá
sa HeLasejtkultúrákban. Nem ionos detergensekkel 
történő kezelést követően a mintákat acridinorange fes
téssel és fluoreszcens mikroszkóppal vizsgálva, rendezett 
filamentosus struktúrát találtak a sejtmagvak körül. Ezt a 
leletet a Histochemistryben közölték 1975ben. Ez a fi
lamentosus struktúra azonos a Mary Osborn és Klaus 
Weber által később, 1977ben leírt citoszkeletonnal. 
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A Göttingenben rendezett nemzetközi hisztokémikus 
kongresszuson első leíróként hivatkoztak Kellermayerra 
és Jobstra. 

1968ban, 44 évesen, mint a Pécsi Egyetem Központi 
Laboratóriumának vezetője, patológuskémikusból, ké
mikuspatológussá lett. Az első magyarországi laborké
miai intézet megszervezése 1992ben a Pécsi Orvostu
dományi Egyetemen az ő nevéhez fűződik, amelynek 
első tanszékvezetője volt (mai nevén: Laboratóriumi 
Medicina Intézet). Európa és Magyarország hasonló in
tézményeit a pécsi intézet alapján szervezték meg.

Kemodiagnosztika című alapműve 1985ben jelent 
meg, ebben a műfajban a legjobb kézikönyvek egyike. 

1982ben lett az MTA levelező, majd 1990ben ren
des tagja. 1990 és 1995 között az MTA Orvostudomá
nyi Osztály elnöke. 

Az utóbbi években a laborkémia kiemelkedő személyi
ségeivel foglalkozott, azok életét és munkásságát írta le 
nemzetközi folyóiratokban (Jendrassik Lóránt, Pándy 
Kálmán, Somogyi Mihály, Szász Gábor). Haláláig aktí
van részt vett a tudományos életben, a tudományos 
utánpótlás képzésében és nevelésében. 

Munkásságát számos kitüntetéssel, Széchenyidíjjal, 
BatthyányStrattmanndíjjal, a Magyar Köztársasági Ér
demrend középkeresztjével ismerték el. 2014ben vehet
te át a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésén 
az Akadémiai Aranyérmet. Az indoklásban szerepel töb
bek között: „A sejtmag örökítőanyagának, a DNSnek 
polarizácios optikaihisztokémiai vizsgálatáért, a cito
szkeleton első leírásáért (Kellermayer Miklóssal, 1975), 
több évtizedes, magas színvonalú, nemzetközileg elis
mert kutatómunkájáért, a modern, hazai laboratóriumi 
diagnosztika megteremtéséért, a tudományszervezésben 
(1973 és 1979 között a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
rektorhelyettese) és az évtizedes magas színvonalú okta
tói tevékenységéért.” 1992ben professor emeritusi cí
met kapott.

Számos nemzetközi és magyar társaság tagja volt. 10 
éven keresztül, 1984–1993ig a Magyar Laboratóriumi 
Diagnosztikai Társaság elnöke volt, 1998ban a társaság 
örökös tiszteletbeli elnökévé választották.

Hadd idézzem őt, mint a Patológiai Intézet valamiko
ri muzeológusa (1961/1962) és munkatársa (1969–
1973): „Hitvallásom a megbízhatóság, minden moz
dulatomban, cselekedetemben, kapcsolatomban meg
bízhatónak kell lennem.”

Utolsó találkozásunk végén így búcsúzott el tőlem: 
„Makó barátom! Nem hinni kell, hanem meg kell csinál
ni.” Soha ne feledd el a Romhányi Györgyféle mércét és 
az Albert Schweitzeri elveket!

Végül Jobst Kázmér akadémikusnak még 2004ben 
írt, tudományos pályafutásáról készült önértékelése záró 
sorait idézem:

„Végül jogos kérdés volna: Mit adtam a tudománynak 
fél évszázad alatt? Valóban nem sokat. Egyrészt talán 
komplex kémiai és kvantitatív morfológiai, hisztokémiai 
módszertant, készülékek kimunkálásával néhány eredeti 

megfigyelést találtam a DNS és hisztonvizsgálataim so
rán. Másrészt megalapoztam a hazai klinikai kémiát, me
dicinát és oktatást, nem utolsósorban sok fiatalnak mu
tattam meg a kutatás szépségét és nehézségeit, a 
szakmaszeretetet, emberi tartást, morált, »megbízható
ságot«. Talán ennyi volt a 80 év során az 58 év alatti 
teljesítmény. Sohasem a »sikeres karrier« lebegett előt
tem. A laboratórium nem munkahely, »emigráció« volt, 
hanem második otthonom, de nem »dolgoztam« a szó 
hétköznapi értelmében. Kíváncsiságból, kedvtelésből, 
»hobbiból« töltöttem el ott életemet, a legizgatóbb szó
rakozóhelyen.”

Utólag hadd köszönjem meg neked sok diplomáciai jó 
tanácsodat, és azt, hogy velem együtt örültél sikereim
nek. Sokszor csodáltad, hogy bele mertem vágni a kar
bohidrátimmunhisztokémiába, később az amyloidkuta
tás során a konfokális lézer scanning mikroszkópiába.

Tisztelt Akadémikus Úr, Professzor Úr, kedves Káz
mér, nyugodj békében! Emlékedet kegyelettel megőriz
zük.

Köszönöm Lázár Györgynének, Jobst Kázmér pro
fesszor titkárnőjének, hogy Jobst Kázmér hagyatékából 
az alábbi nem publikált összeállítást a rendelkezésemre 
bocsátotta.

„Munkásságom értékelése – 2004. október”
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