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EGYETEMI TANÁR 

( 1926-/992) 

1926. január l-jén sz ületett Budap esten. Egyetemi tanulm á

nyait a Pécs i Or\lOStudományi Egye temen végezte. Már d iák
éve i alatt exte mista ként az Anatómia i Intéze tben dr. Szent
ágota i J,ínos professzo r me llett dol gozo tt. 

D iplomáját 1956-ban sze rezte. Bár az Ana tómiai Intéze tben 

nagy lelkesedéssel végezte első kísérletes munkáit, érdeklő
dése mégis inkább a klinikum , a beteg ember fe lé irányult. 

Orvosi tevékenységé t a Szülészet i és Nőgyógyászati Klini
kán dr. Lajos László professzor útmutatása i sze rint kezdte e l. 

1960-ba n szülészet-nőgyógyászatból szakor vosi kép es ítés t 
szerze tt. Hamar fe lébredt érdeklődése a rosszindu latú női 
ncmi sze rvi daganatos megbe tegedése k iránt. Bár jó manuali

tása, szorgalma révén rövid idő alatt jelentős szülészeti gya
korlatra tett szer t, e tevé ken ységét mégi s abbahagyta, hogy 
teljes energiáját a daganatos betegek minél eredményesebb 

gyógyításának szentelhe sse. 1964-be n onko-rad iológiai szak
képesítést is szerze tt, majd az akkor megalakult Röntgenkli 

nika állom,ínyába került , bár folyamatosa n a Szülé szeti és 
Nőgyógyászat i Klinika rádium osz tályának , ill. az Egye

temh ez tarto zó regionális nőgyógyászati onkológia i cent
rumnak a vezetője vo lt. 1986-ban visszakerült a Női Klinika 

állományába, ahol 1987. júl ius l-j éve l egye temi tanárnak 
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nevez ték ki. Elévül he tetlen é rd~meket sze rzett a POTE 

Egészség ügy i Fői skolájának a megszervezésében és beindítá
sában, ame lye t 1989 -1 99 l között meg bízott vezetőként 

irányí tott. 

Szenvedé lyesen oktatta az orvostanha llgatókat, sza korv osje
lö lteket ill. a k linikán továbbképzésben résztvevő koll égá

kat. Karizmatikus, magával ragadó előadásmódja medikus
generációkba ülte tte a sokszo r reményte lennek látszó megbe
tegedések gyógy ításába vete tt hitét. 

Nagy súlyt helyezett a kuta tásra . Fő érdeklődési területe a 
nőgyógyászati daganato k közü l el sősorban a méhtestrákok 

diag noszt ikája és therápiája. E témakö rben véd te meg 1976-
ban kandidátusi értekezésé t. Publiká cióinak a szá ma meghal

adja a 70-et. Felkészü ltségéve l, nagy áttekintő képességéve l 
a fiatalabb munkat ársai nak értékes segí tsége t nyúj tott a köz
lemények összeá llításába n, megírásában. 

Tagja vol t a Magya r Nőorvosok, Radioló gusok és Onkoló
gusok Tá rsaságának, helyet foglal t a Nőorvos Tá rsaság Ce r
vixpa thológia i Sectio-jának a vezetőségében. Szakmai össze
jöve telek promi nens előadója; bizony ára soka n emlékeznek 

még konstruktív hozzászólásaira, higgadt érve lésé re. 

Megszámlálhatatlan azoknak a betegekne k a száma, akiket 

nagy empátiával gyógyított, s ha már minden hiába való 
volt, mert segíte ni nem lehe tett, mél y humánummal , szó
val, egy-egy kedve s mosollyal mindig adott rem ény t. Csak 
őt nem lehetett meg gyógyí tani. Életét áldozta mások gyó
gyulásáért. Súlyos betegségének, az akut leuka em iának a 

kialakulásában jelentős szerepe lehetett a 33 éve n át - koráb
ban megfelelő sugárvéde lem nélkül - végzett rád iumk eze lé
seknek. 1992. június 22-én hunyt e l. Őrizzük me g em lékét 
szeretettel! 

Krammer Károly dr. 

1996 Nógy ágyás:ali 011koló11ia J . 
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FŐORVOS 

( /937- 1995) 

1937. február 7-én , 1,ük~1e 11 Rudapestcn. Elemi iskolai tanul
mánya it részben ill, részben Gödöllőn végezte. ahol a francia 
nyelv tanu lása mcllc lt a francia kultúra híve leli. 

Középiskolába és egyetem re Budapes ten já11. Egyetemi éve i 
alau aktív munkatár sa volt az Orvosegyete m cím ű lapnak , 
melyben több cikk e je len t meg . 

196 J-tő l a győri kó rház sz ülésze ti osztá lyá n dolgozott. 
1963-tó l a budapesti Margit kórház hasonló osztá lyán foly
tatla munkáját. Szakmai képze llsége, rátermeusége alapján 
az osztályvezető főorvos helyettese lett. Munkáját a fegye-
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lem, a humorral átszőtt szigor j ellemez te. Ezt a fegyelmet 
követelte meg beosz tott munkatár saitól is. A szakiroda lom 
naprakész ismerete melle tt jutott ideje a sportra , a szépiroda
lomra, i smerője volt a színházi életnek. 

1985-ben a kórház ön<llló onkoló gus főorvosa lelt. Működé
sét itt is a ponto sság, a szakmáért való lelkesedés , a betegek
kel va ló egy üttérzés jellemezte. Az el sők közö tt sze rvez te 
meg a számítógépes betegkövetést, el lenőrzést, értékelést, 
nőgyógyászati betegeknél az endom etrium aspirat ios citodi
agnoszt ikát. Misko lcon tartot t előadásában rámutat ott, hogy 
ezzel a módszerrel a daganatos megbetegedések felismerése 
38%-kal jobb, mint a korábban alkalmazott e ljárásokka l. 

Lelkes munkáját később hátráltatta az egészség ügyre oly jel

lemző anyag i források hiánya. 

Ami ellen küzdött - a daga natos betegesége k - az okozta a 

halálát. 1995. márc ius 3 1-én hall meg . 

Azt mondják pótolha ta tlan emberek nincsenek. Olyan ember 
van, akinek színes egyéniségé t mindi g hiányo lni fogjuk. 

Kálmándy Sándor dr. 
főorvos 
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