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Emlékezés Wald Bélára

(1904–1960)
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S
záz éve született Wald Béla, a neves röntgeno-

lógus, az Onkológiai Intézet elsô igazgatója

és tudományos vezetôje. Szegény polgári

család gyermekeként élt Budapesten, édesapja ko-

rán elhunyt. Öt fiú neveltetésének gondja édesany-

jára várt, s csupán Béla végezhetett egyetemet. Az

elsô világháborút követôen, a numerus clausus mi-

att, nem jutott számára hely hazai egyetemen, ezért

Bécsben végezte orvosi tanulmányait. Rendkívül

szorgalmas és gyors felfogású volt, medikus korá-

ban már gyakornok volt a kórtani intézetben. 1928-

ban avatták orvossá, majd hazajött, hogy tovább-

képezhesse magát, és segítsen a család fenntartásá-

ban. A zsidókórház röntgenosztályán sikerült állást

kapnia, ahol Weiss Ármin és késôbb a magyar ra-

diológia egyik úttörôje, Bársony Tivadar mellett

dolgozott. Közben délutánonként Holló Gyula mel-

lett a Charité poliklinikán foglalkozott a tébécéke-

zelés kérdéseivel.

A kórház röntgenosztályán szoros barátságba ke-

rült a nála néhány évvel idôsebb Weil Emillel, aki-

nek hatása alatt szocialista beállítottságúvá nevelô-

dött. Tüdôszûrô állomást rendezett be az Aréna

úton az Építômunkások Szakszervezetében, s ott

díjmentesen vizsgálta és kezelte a munkásokat.

1932-ben ôrizetbe vették, majd sokáig rendôri

megfigyelés alatt tartották.

1933-ban Bársony Tivadar került a röntgenosz-

tály élére, aki a gerincoszlop felvételi technikáját

új röntgenológiai eljárásokkal fejlesztette, és a

mellkasi röntgenvizsgálatokról szóló dolgozatai-

val európai hírû lett. Bársony kiváló oktató volt, a

szakma és a betegek szeretetére tanította a fiatal

orvost. 

1938-ban kórházi állását megszüntették, és

családjával kivándorolt Hollandiába, ahol a Philips

gyárban vállalt munkát, mint röntgenszakértô,

és díjmentesen dolgozott az amszterdami klini-

kán.

1940-ben a németek Hollandiát is megszállták, és

Wald Béla ismét menekülni kényszerült, visszatért

hazájába, ahol már érvényben voltak a zsidótörvé-

nyek. Rövid ideig magánorvosként dolgozott, majd

1944-ben munkaszolgálatra hívták be a János Kór-

házba. Itt érte a felszabadulás, amely tehetsé-gének

és alkotóképességének kibontakozását jelentette. 

Megújult erôvel vett részt az Orvos-Egészségügyi

Szakszervezet megalapításában. A röntgenszakcso-

port fôtitkáraként megindította az egyes szakkörök

munkáját. Rövid ideig régi munkahelyén dolgozott,

majd az Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézet-

ben kinevezték osztályvezetô fôorvosnak.

Az intézet, amelynek feladata a daganatos bete-

gek sugárterápiás ellátása volt, 1936-ban alakult és

elsô igazgató fôorvosa Manninger Vilmos lett, akit

1938-ban a sugárfizikai tudású radiológus, Czunft

Vilmos váltott fel. Az intézetben a klinikai osztá-

lyok mellett egy sugárfizikai laboratóriumot is léte-

sítettek korszerû technikai felszereléssel. 1944-

ben, az orosz hadsereg közeledtével, Nyugatra vit-

ték az intézet diagnosztikai és terápiás gépeit,

Czunft Vilmos azonban megmentette az intézet tu-

lajdonában levô 1500 milligrammnyi rádiumot. Ô

lett az orvostudomány egyik tragikus hôse, mivel a

rádiumtól sugárbetegséget kapott, és elkeseredésé-

ben önként vetett véget életének. Az intézet akkor

még szervezetileg a Rókus Kórházhoz tartozott, de

Wald Béla olyan önálló intézet alapítására töreke-

Dr. Alexander Emed 1922-ben született egy borsodi kis faluban. 1940-ben Miskolcon érettségizett a Református Lévay
József Gimnáziumban. A II. világháború idején munkaszolgálatos volt, majd 1945-ben kezdte el orvosi tanulmányait
Budapesten, amelyet Németországban fejezett be 1950-ben. 1951-tôl él Izraelben, és 65 éves koráig gyermekgyógyász-
ként dolgozott. Nyugdíjba vonulása óta orvostörténettel foglalkozik, az Orvosi Hetilapban és a Lege Artis Medicinae-ben
több magyar vonatkozású történeti írása jelent meg.
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dett, amely a rák elleni mozgalom központja lesz.

Fáradhatatlan szervezômunkát végzett egy még is-

meretlen, új orvosi szakma, az onkológia elfogadta-

tásáért. A Magyar Tudományos Akadémia 1950.

november 27-én elôször tûzte napirendre az onko-

lógiai szervezés, ellátás és kutatás kérdéseinek ösz-

szefoglaló tárgyalását.

Wald Béla fáradozásait siker koronázta: 1952-ben

az Egészségügyi Minisztérium határozata alapján a

Rádium és Röntgen Intézet elôbb a Siesta Szanatóri-

umba költözött át, majd Országos Onkológiai Inté-

zet néven állandó helyet kapott a régi Postás Kórház-

ban, a Ráth György utcában, ahol ma is mûködik.

Az intézet hét klinikai fekvôbeteg-osztályból állt,

amelyekhez megfelelô laboratóriumok kapcsolód-

tak. 1954-ben alakult meg az Onkopatológiai Kuta-

tó Intézet, amelyik gondoskodott a proszektori és

hisztopatológiai ellátásról is.

Wald Béla a szervezési tevékenység mellett to-

vább végezte a napi gyakorlati munkát, és állandó-

an foglalkozott tudományos témákkal is.

Számos cikke jelent meg a hazai és külföldi la-

pokban. Monográfiája, „Tanulmányok a szívárnyék-

ról” és más közleményei alapján 1948-ban magán-

tanári habilitációt nyert, majd 1953-ban az orvos-

tudományok kandidátusa lett.

Javaslatot tett az Akadémiának egy tankönyv

szerkesztôbizottságának kijelölésére. Ez meghall-

gatásra talált, és az ô szerkesztésében jelent meg az

„Onkológia I. Általános rész” címû könyv. Ez a

könyv magyar nyelven elôször dolgozza fel a daga-

natos betegségeket. 

Élete végéig, 1960-ig irányította az Országos On-

kológiai Intézetet.

dr. Alexander Emed

Haifa, Einsteint str. 127. Izrael

Dr. Berek László
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É
letének 79. évében, 2004. november 3-án, vá-

ratlanul elhunyt dr. Berek László, kedves

idôs barátunk, radiológuskollégánk. 

Berek László 1950-ben végzett a Szegedi Orvos-

tudományi Egyetemen, majd 1957-ben belgyógyá-

szatból, 1961-ben radiológiából tett szakvizsgát.

1973-ban lett az orvostudomány kandidátusa.

Elôbb belgyógyászként, majd 1958-tól 1961-ig a

szegedi Röntgenklinika tanársegédeként dolgozott.

1962–63-ban a budapesti Vámos Ilona Ápolónô-

képzô Iskola vezetôje, majd 1963-tól 1976-ig a

Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai

Klinikáján a Röntgen Osztály vezetôje, 1977-tôl

1986-ig az Országos Reumatológiai és Fiziote-

rápiás Intézet Röntgen Osztályának vezetô fôorvo-

sa volt. 1986-tól 1989-ig a tripoli Salahuddin Egye-

tem Röntgen Osztályának vezetôjeként dolgozott. 

Tudományos érdeklôdése középpontjában a

csontok és ízületek radiológiai vizsgálata állt, je-

lentôs eredményeket ért el a csontfejlôdési és

-növekedési zavarok, illetve egyéb csontelváltozá-

sok kutatása terén. Számos elôadás mellett 45 ma-

gyar és idegen nyelvû közlemény szerzôje. Emlé-

kezetes munkája a Szántó András és Sillár Pál kol-

légákkal közösen írt, a Magyar Radiológiában

1968-ban megjelent, a dekompressziós vállízületi

elváltozások artrográfiájáról szóló dolgozata, illet-

ve „A thymusfunctio és a skeletalis növekedés
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kapcsolatának kísérletes vizsgálata” címû kandi-

dátusi értekezése. Tudományos-oktatói tevékeny-

ségének részeként 1969–70-ben az utrechti orvo-

si radiológiai intézet vendégkutatója, 1974–76-

ban a tromsöi egyetem röntgenklinikájának ven-

dégprofesszora volt. Tagja volt a Magyar Radioló-

gusok Társasága mellett számos más tudományos

társaságnak is.

Dr. Berek László 2000-ben vette át aranydiplo-

máját. Hajlott kora ellenére mindvégig figyelemmel

kísérte szakmánk, ezen belül megkülönböztetett

érdeklôdéssel az anyaintézményének tekintett sze-

gedi radiológiai klinika életét. Szakmai, tudomá-

nyos és társasági rendezvényeink elmaradhatatlan,

lelkes, fiatal kollégákat is megszégyenítôen tájéko-

zott és érdeklôdô résztvevôje, és így a legtöbb hazai

radiológus jó ismerôse volt. 

Családja mellett gyászolja ôt a magyar radiológu-

sok közössége, a Magyar Radiológusok Társasága

és a Radiológiai Szakmai Kollégium is. Emlékét

megôrizzük. 

dr. Palkó András

H Í R E K

ME G A L A KU LT
A MAGYA R RA D I O L Ó G I A
Ú J S Z E R K E S Z T Ô B I Z O T T S Á G A

A Magyar Radiológusok Társasága vezetôségének

határozata alapján dr. Lombay Béla újabb négy évre

fôszerkesztôi megbízást kapott társaságunk folyó-

iratának irányítására. Az új szerkesztôbizottság

2005. január 13-án, Budapesten, a Radiológiai Kli-

nika könyvtárában megtartotta alakuló ülését. 

A régi-új fôszerkesztô áttekintette az elmúlt négy

év tanulságait és ismertette az új szerkesztôbizott-

ság és a rovatvezetôk névsorát (lásd az elsô olda-

lon), továbbá elmondta a következô évekre vonat-

kozó fôbb terveit). Németh Éva szerkesztô a

Literatura Medica Kiadó részérôl szintén értékelte

megjelent lapszámainkat, és vázolta a szerkesztési

gyakorlatban követett irányelveket a nemzetközi

követelmények tükrében. 

Számos értékes, megfontolandó javaslat és észre-

vétel hangzott el az ülésen. Néhány ezek közül:

több neuroradiológiai közlemény szükséges; szín-

vonalas, külföldrôl küldött dolgozat közlése emel-

hetné a lap szakmai presztízsét; októberben adjunk

értékelést a 20 éve megrendezésre kerülô Soproni

Ultrahang Napokról; revízióra szorul a közlemé-

nyek értékelése és díjazása. 

Az anyanyelven történô másodközlésrôl is érde-

kes eszmecsere alakult ki: hasznos lenne, ha a ma-

gyar radiológusok angol vagy más idegen nyelvû

közleményeinek magyar változata is olvasható len-

ne a Magyar Radiológiában, természetesen az ide-

vágó szabályok betartásával. Szívesen közölnénk

több rövid esetismertetést, a szekcióüléseken gyak-

ran hallható, kiváló, közlésre érdemes kazuisztikák

közül. 

Növekvô számú rendezvényünkrôl a tagság egyre

inkább honlapunkról (www.socrad.hu) tájékozód-

hat, amelynek folyamatos frissítésérôl, karbantartá-

sáról a honlap szerkesztôje Bágyi Péter gondoskodik.

Reméljük, a Magyar Radiológia szerkesztôi és ro-

vatvezetôi a következô években is tartalmas és

mind színvonalasabb folyóiratot adhatnak az olva-

sók kezébe. Számítunk kollégáink megtisztelô fi-

gyelmére, valamint szerzôink és lektoraink értékes

közremûködére. Mint eddig is, a következôkben is

érdeklôdéssel várjuk olvasóink véleményét, ötlete-

it.

dr. Harkányi Zoltán

fôszerkesztô-helyettes


